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Secretarul general al PSD
îi cere lui Eugen Bejinariu
sã-ºi dea demisia din actualul
ºi viitorul Parlament

Secretarul general al PSD,
Marian Neacºu, i-a cerut deputa-
tului PSD Eugen Bejinariu
demisia din Parlament, afirmând
cã a discutat deja cu colegul sãu,
dar cã acesta ‘’nu este convins cã
este un gest bun’’ pentru el. ‘’În
mod ferm îi solicitãm colegului
nostru sã-ºi depunã demisia. Eu
cred cã este o datorie faþã de
partid sã facã acest lucru ºi o sã-i
cerem în continuare cu toatã
determinarea sã demisioneze’’,a
mai spus Neacºu. El a spus cã
‘’din pãcate’’ Eugen Bejinariu
este candidatul PSD - fiind primul
pe lista pentru Camera Deputaþi-
lor în Suceava. ‘’Nu va beneficia
de niciun fel de umbrelã a PSD. Îi
cerem demisia din Camera
Deputaþilor ºi, dacã va câºtiga
mandat ºi pare sã fie foarte
probabil, ºi din mandatul viitor’’,
a conchis Neacºu. ªedinþa
Camerei Deputaþilor de ieri, în
care trebuia sã se voteze cererea
DNA de începere a urmãririi
penale a deputatului Eugen
Bejinariu a fost suspendatã din
lipsã de cvorum.

Vasile Blaga, trimis în judecatã
de DNA pentru trafic de influenþã

Vasile Blaga, senator în
Parlamentul României, a fost
trimis în judecatã de procurorii
DNA din Ploieºti în dosarul în
care este acuzat de trafic de
influenþã, cauza urmând sã fie
soluþionatã de magistraþii Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie. “În
perioada 2011-2012, în calitate
de secretar general a unui partid
aflat la guvernare, inculpatul
Blaga Vasile a primit în patru
rânduri, de la o societate comer-
cialã reprezentatã de inculpatul
Berdilã Horaþiu Bruno, suma
totalã de 700.000 euro, în
schimbul exercitãrii influenþei
prin intermediul inculpatului
ªtefan Gheorghe (vicepreºedinte
al aceluiaºi partid) asupra unei
persoane care a deþinut consecu-
tiv funcþii de conducere la douã
companii naþionale, astfel încât
firma reprezentatã de Berdilã
Horaþiu Bruno sã obþinã con-
tracte la cele douã companii
naþionale.
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MIRCEA CANÞÃR

Sã prefaþãm ziua de 1 Decembrie, cu sim-
bolistica ei inegalabilã, pentru întreaga sim-
þire româneascã. Citãm din „Românul”
(Arad) numãrul 19 din 18 noiembrie/1 de-
cembrie 1918, sub semnãtura dr. Lazãr Ia-
cob: „Gândurile noastre se îndreaptã astãzi,
cu evlavie, spre Alba Iulia, cetatea sfiinþitã
prin amintirile mari ºi duioase ale trecutului.
Inimile noastre saltã de bucurie, pentru cã
ziua mare, aºteptatã cu dor nespus, a sosit.
Trimiºii neamului românesc ºi miile poporu-
lui, ale bunului popor românesc, se întrunesc
la Alba Iulia, ca sã pregãteascã sãrbãtoarea
cea mare: a înnoirii ºi întregirii neamului ro-
mânesc”. Autorul prefigurazã cu vibrantã
emoþie ce urma sã se întâmple la Alba Iulia,
unde Adunarea Naþionalã a românilor din
Ungaria ºi Transilvania, decidea exercitarea
dreptului firesc – vechi ideal – de a-ºi croi
singurã soarta ºi de a-ºi asigura viitorul: ro-
mânii din Ardeal, Banat ºi din Ungaria decla-
rau unirea cu România, a lor ºi a teritoriilor
locuite de ei, cuprinse între Mureº ºi Tisa, ºi
între Dunãre ºi Tisa. „Se cuvine astãzi sã ne
bucurãm ºi sã ne veselim pentru cã toate s-
au întors spre bine. Mãreþele umbre ale nea-
mului românesc pot avea acum deplinã odihnã
pentru cã visul lor s-a realizat ºi vechea da-
torie ce era asupra noastrã s-a împlinit”, mai
adaugã acelaºi autor, dr. Lazãr Iacob. La 18
noiembrie/1 decembrie 1918, la Alba Iulia,

Marea Adunare proclama unirea Transilva-
niei cu vechiul regat. Cu douã luni înainte se
formase Consiliul Naþional român. Negocie-
rile purtate la Arad, la mijlocul lunii noiem-
brie, cu guvernul ungar condus de Mihaly
Karoly eºuaserã, românilor fiindu-le refuzat
dreptul la autodeterminare. Ca reacþie a fost
convocatã la Alba Iulia o mare Adunare Na-
þionalã, cu 100.000 de delegaþi, veniþi din
întreaga Transilvanie, care au hotãrât unirea
cu România. S-a format un consiliul dirigent,
cu sediul la Sibiu, spre a asigura conducerea
provinciei desprinsã de Austro-Ungaria. Gu-
vernul de la Bucureºti a recunoscut unirea la
câteva zile, când o delegaþie a Marelui Sfat
naþional ales la Alba Iulia, a prezentat actul
unirii Regelui Ferdinand. Prin Decretul Re-
gal din 11/24 decembrie 1918, unirea cu Tran-
silvania a fost ratificatã. Au intrat în guver-
nul de la Bucureºti, consemneazã presa vre-
mii, Vasile Goldiº, ªtefan Cicio Pop, Vasile
Vaida Voievod. Cum, anterior, la 30 martie/
12 aprilie, actul unirii Basarabiei – decis de
Sfatul Þãrii la 27 martie/9 aprilie – fusese pre-
zentat Regelui Ferdinand, iar la 16/29 noiem-
brie actul unirii provinciei Bucovina cu Ro-
mânia – decis la 14/27 octombrie 1918, fuse-
se de asemenea prezentat Regelui Ferdinand,
se spune cã la 18/1 decembrie 1918, familia
regalã a revenit la Bucureºti, într-o zi mare
care a adus întregirea neamului românesc de

la Nistru pânã la Tisa. Anii rãzboiului, înfrân-
gerile, refugiul, clipele de grea cumpãnã, când
eram pãrãsiþi de toþi, au consolidat sentimen-
tul de solidaritate naþionalã. Cei de acum 100
de ani s-au gândit la viitor prin actul unirii.
Pentru cã 1 decembrie 1918 – ziua marii uniri
– rãmâne una astralã în istoria noastrã, încãr-
catã de evenimente. Mai ales, cã tot ce a ur-
mat ºi ne referim la Conferinþa de pace de la
Paris, când marea unire pãrea compromisã la
masa tratativelor, chiar dacã, în fapt, ea deja
se realizase, împrejurãrile ne-au fost favora-
bile, într-o situaþie fãrã ieºire, confirmându-
se ceea ce Petre Carp avea sã spunã, înainte
de a se prãpãdi: „România are prea mult no-
roc pentru a mai avea nevoie de politicieni”.
O aserþiune uºor pãtimaºã, confirmatã, însã,
la 1918. La 4 iunie 1920, la Trianon, România
ºi Ungaria au semnat tratatul de pace care
consfinþea unirea Transilvaniei cu România.
La 28 octombrie, ministrul de externe, Tache
Ionescu, în guvernul Alexandru Averescu,
semna tratatul unirii Basarabiei cu România.
În privinþa Cadrilaterului, sudul Dobrogei, Ro-
mânia ºi Bulgaria au semnat la Neuilly, la 27
noiembrie 1919, un tratat care recunoºtea gra-
niþele consemnate prin pacea de la Bucureºti
din 1913. România „dodoloaþã” dobândea un
potenþial economic dublu faþã de cel vechi,
iar populaþia sa atingea 16 milioane de locui-
tori, adicã se dubla ºi ea.

Un demers similar a fãcut ºi
fostul ministru al Culturii, Ionuþ
Vulpescu (PSD). “Care a fost man-
datul Comisiei de negociere, con-
dusã de ministrul Culturii? Cine
sunt experþii care au stabilit valoa-
rea sculpturii la 11 milioane de
euro, dupã ce expertizele anterioare
au indicat o valoare de cel mult
cinci milioane de euro? Pe ce s-a
bazat aceastã expertizã? Cine a fã-
cut parte din comisia de negociere
care a acceptat acest preþ de 11
milioane de euro? Cine l-a autori-
zat pe ministrul Culturii sã accep-
te preþul de 11 milioane de euro?
Aprobarea a fost datã într-o ºedinþã
de guvern? De ce s-a retras din
procesul de negocieri operatorul
economic, respectiv casa de lici-
taþii, permiþând negocierea direct
între proprietari ºi ministru, lucru
interzis de lege? “, sunt o parte din
întrebãrile preºedintelui PSD.

De asemenea, preºedintele PSD
a întrebat: “Care este temeiul legal
pentru prelungirea termenului de
platã pânã la data de 20 decembrie
2016? Care sunt prevederile ce
modificã art. 4 alin. (4) din OUG

Liviu Dragnea revine asupra subiectului “Cuminþenia
Pãmântului” ºi cere Executivului explicaþii publice

Preºedintele PSD Liviu Dragnea a cerut ieri Executi-
vului explicaþii cu privire la modul în care a fost pre-
gãtitã ºi desfãºuratã campania de achiziþie a sculpturii

lui Constantin Brâncuºi, Cuminþenia Pãmântului.
Dragnea a adresat guvernului zece întrebãri legate de
aceastã problemã, la care aºteaptã “ rãspunsuri com-

plete, nu atacuri politice specifice unei campanii nega-
tive” ºi considerã cã rãspunsurile fac parte din “dato-

ria” guvernului de a informa publicul.

nr. 10/2016, potrivit cãruia în si-
tuaþia în care, din orice motiv, pânã
la data de 31 octombrie 2016, sta-
tul român nu dobândeºte dreptul
de proprietate liber de orice sar-
cini asupra sculpturii «Cuminþenia
Pãmântului», sumele colectate prin
subscripþie publicã se restituie do-
natorilor? Care este conþinutul pro-
cesului-verbal încheiat cu proprie-
tarii sculpturii, proces-verbal a
cãrui existenþã a fost confirmatã
de purtãtorul de cuvânt al Guver-
nului?”.

“În cazul în care existã un me-
canism legal prin care banii strânºi
acum prin subscripþie publicã se
vor înapoia donatorilor, care vor
fi costurile ºi cum vor fi finanþa-
te? În cazul în care nu vor fi îna-
poiaþi, care este statutul lor legal,
cum vor fi administraþi, de cãtre
cine, cu ce costuri? Cine l-a auto-
rizat pe ministrul Vlad Alexandrescu
sã declare cã, în cazul în care nu
se vor strânge cele ºase milioane
de euro prin subscripþie publicã,
statul va renunþa la dreptul de pre-
empþiune? În baza cãrei prevederi
legale aþi fãcut ºi dumneavoastrã

o declaraþie asemãnãtoare?”, mai
vrea sã ºtie preºedintele PSD.

“De ce evitaþi sã le rãspundeþi
românilor care, cu bunã credinþã,
au rãspuns apelului dumneavoas-
trã ºi au donat bani, iar acum se
fac glume pe seama lor ºi sunt
numiþi «Pãgubiþii Brâncuºi»? Cre-
deþi cã, dupã acest fiasco, va mai
avea cineva încredere sã participe
la o asemenea subscripþie publi-
cã?”, încheie preºedintele PSD Li-
viu Dragnea.

Premierul Dacian Cioloº l-a iro-
nizat duminicã pe liderul PSD, Li-
viu Dragnea, pe tema declaraþiilor
sale privind Cuminþenia Pãmântu-
lui ºi ‘’postacii’’ de la Guvern fã-
când trimitere la contractele cu
statul încheiate de firmele contro-

late de Sebastian Ghiþã. ‘’În timp
ce domnul Liviu Dragnea nu mai
poate de soarta Cuminþeniei Pã-
mântului - nicio grijã, domnule
Dragnea, procesul de achiziþie de-
curge firesc, conform legii, pen-
tru cã acest guvern nu ºtie sã facã
lucrurile altfel ºi nici nu vrea sã
înveþe de la PSD – la Guvern,
«postacii» (citat Liviu Dragnea)
lucreazã. Pe scurt, zeci de spe-
cialiºti IT, bursieri ºi voluntari,
muncesc de zor pentru a face mai
accesibil hãþiºul birocratic din ad-
ministraþia noastrã, pentru a eli-
bera statul din captivitatea unor
firme care au încheiat contracte
strâmbe pe vremea guvernului
PSD’’, a scris ºeful Executivului
pe Facebook.
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 Reporter: Toatã lumea spune cã agri-
cultura ar trebui sã fie unul dintre atuurile
României, dar observãm cã fermierii ro-
mâni abia mai rezistã, iar în supermarket-
uri cele mai multe produse - fructe ºi le-
gume - provin din import. Cum vãd so-
cial-democraþii situaþia agriculturii româ-
neºti?

Ion Cãlin: România importã 50.000 de
tone de roºii ºi export doar 3.000 de tone.
Importãm 230.000 de tone de carne de
porc ºi exportãm doar 20.000 de tone. În
tot acest timp, luni de zile, fermierii ro-
mâni nu ºi-au primit subvenþiile din cauza
incompetenþei ºi relei voinþe ale Guvernu-
lui Zero, care a fãcut jocul ºi a sprijinit
interesele fermierilor strãini. Românii tre-
buie sã ºtie cã votul pentru PNL ºi pentru
Guvernul Zero reprezintã o continuare a
politicii de falimentare fermierii români în
competiþia cu fermierii europeni. În
schimb, PSD vrea ca românii sã mãnânce
fructe, legume ºi carne produse în Româ-
nia.

Reporter: Cum intenþionaþi sã faceþi
asta?

Ion Cãlin: PSD are deja un program
extrem de bine definit în ceea ce priveºte
agricultura. Vrem sã sprijinim producãto-
rii români pentru ca familiile sã mãnânce
anul viitor roºii româneºti ºi ºuncã româ-
neascã, nu roºii olandeze/turceºti ºi ºuncã
germanã. Vrem sã sprijinim tineri din me-
diul rural, pentru ca satul românesc sã aibã

Unul dintre punctele ex-
trem de importante din
programul Partidului Social
Democrat vizeazã domeniul
agriculturii, considerat un
motor de dezvoltare pentru
economia þãrii. Astfel, so-
cial-democraþii ºi-au pro-
pus, printre altele, sprijini-
rea realã a fermierilor
români prin plata la timp a
subvenþiilor, investiþii masi-
ve în sistemul de irigaþii sau
centrele de cercetare sau
eliminarea impozitului pe
terenul agricol, tractoare ºi
utilaje agricole. Deputatul
Ion Cãlin, preºedinte exe-
cutiv al PSD Dolj, spune cã
nu este normal ca, într-o
þarã cu potenþialul agricol
al României, românii sã
consume produse de import.

viitor. Vrem sã protejãm fermierii români
în competiþia cu fermierii strãini. Vrem sã
trecem de la ZERO fonduri europene ab-
sorbite de guvernul tehnocrat, la 9,7 mili-
arde de euro absorbite. Pentru asta venim
cu o serie de mãsuri concrete pe care vom
începe sã le aplicãm imediat ce vom ajun-
ge la guvernare.

Reporter: Care sunt aceste mãsuri?

Ion Cãlin: În primul rând, vom plãti la
timp subvenþiile, inclusiv un avans pe 15
octombrie ºi plata regulatã pe 1 decem-
brie ºi 31 martie pentru 950,000 de fer-
mieri români. Apoi, vom implementa un
program amplu de investiþii în extinderea
sistemului de irigaþii astfel încât, pânã în
2020, sã avem aproape 2 milioane de hec-
tare irigate, unde apa va fi adusã gratuit
pânã la staþia de punere sub presiune a re-
þelei de irigaþii. De asemenea, vizãm elimi-
narea impozitului pe terenuri agricole lu-
crate - începând cu 2018, impozit zero pe
tractoare ºi utilaje agricole - începând cu
2018, cadastrarea tuturor terenurilor agri-
cole de cãtre stat - pânã în 2020, precum
ºi TVA de la 9% la 0% pentru toate mate-
riile prime ºi serviciile din agriculturã. Tot-
odatã, pentru stimularea producþiei vege-
tale, zootehnie, acvaculturã ºi industrie
alimentarã, vom sprijini oferirea de credi-
te de dezvoltare cu garanþii de stat de 80%
ºi dobândã micã de 2%. Nu în ultimul rând,

ne-am propus sã sprijinim direct, în fieca-
re an, anumite categorii de fermieri.

Reporter: Ne-aþi putea spune mai multe
despre acest sprijin ºi cui se va adresa?

Ion Cãlin: Vom selecta, în fiecare an,
douã produse agro-alimentare unde balanþa
comercialã este negativã. Spre exemplu,
pentru 2017 am ales tomatele ºi carnea de
porc, astfel cã vom aloca fonduri pentru
modernizare solarii ºi ferme. Concret, vom
acorda 10.000 de euro anual pentru 12.000
de fermieri care au peste 200 de capete de
porcine ºi 3.000 de euro anual pentru fie-
care dintre cei 40.000 de fermieri care au
1.000 mp de solarii cu tomate. Aºa cum
spuneam, vrem ca familiile din România
sã mãnânce anul viitor roºii româneºti ºi
ºuncã româneascã.

Reporter: Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, vorbea ºi despre Fondul Suve-
ran de Dezvoltare ºi Investiþii care poate
avea un rol important în dezvoltarea agri-
culturii. Despre ce este vorba?

Ion Cãlin: Partidul Social Democrat
este de pãrere cã agricultura poate ºi tre-
buie sã joace un rol extrem de important
în economia româneascã. Pentru asta
avem nevoie de investiþii consistente, iar
Fondul Suveran de Dezvoltare ºi Investiþii
reprezintã o soluþie foarte bunã. Cu ajuto-

rul sãu vom investi 100 milioane de euro
în urmãtorii 4 ani pentru a reface centrele
de cercetare care pot asigura României un
avantaj competitiv. Tot prin Fondul Suve-
ran de Dezvoltare ºi Investiþii vom investi
100 de milioane de euro pentru minim 10
unitãþi de procesare legume-fructe ºi de-
pozite frigorifice ºi 200 de milioane euro
pentru unitãþi de colectare ºi procesare
lânã ºi piei de ovine ºi caprine. Sunt in-
vestiþii extrem de importante de care agri-
cultura româneascã are mare nevoie.

Reporter: Spuneaþi cã PSD vrea sã
sprijine tineri din mediul rural. Cum inten-
þionaþi sã faceþi acest lucru?

Ion Cãlin: PSD investeºte în viitorul
satului românesc, sprijinind tinerii.Trebu-
ie ca tinerii din mediul rural sã rãmânã în
þarã, pentru ca satul românesc sã aibã vi-
itor. De aceea propunem ca, în cazul an-
gajãrii a cel puþin 3 tineri sub 35 de ani în
agriculturã, pentru cel puþin un an, vom
scuti angajatul ºi angajatorul de toate obli-
gaþiile cãtre stat aferente salariilor, pe toa-
tã perioada angajãrii, dar nu mai mult de 5
ani. Credem cã, în acest fel, vom crea peste
8.000 de noi angajaþi în mediul rural. În
plus, vom investi în calificarea lucrãtori-
lor din agriculturã în ºcoli liceale ºi în
Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice.
Este important sã avem cât mai mulþi ro-
mâni din mediul rural în clasa de mijloc.
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat cã au
dispus trimiterea în judecatã, în

Poliþiºti din cadrul Serviciului Rutier Dolj – Biroul Dru-
muri Naþionale ºi Europene, împreunã cu poliþiºti din
cadrul Biroului Rutier Craiova ºi ai formaþiunilor rutiere
din judeþul Dolj au organizat, pe parcursul zilei de dumi-
nicã, 27 noiembrie a.c., o acþiune pe principalele dru-
murile naþionale ºi europene, dar ºi pe principalele arte-
re rutiere din municipiul Craiova, în scopul prevenirii ºi
combaterii evenimentelor negative produse pe fondul
încãlcãrii regimului legal de vitezã. Ca urmare a abateri-
lor constatate în cadrul acestor activitãþi, poliþiºtii ru-
tieri au aplicat 111 sancþiuni contravenþionale, valoarea
amenzilor fiind de peste 27.000 lei, dintre acestea 73
sancþiuni fiind aplicate pentru nerespectarea regimului
legal de vitezã. De asemenea, au fost reþinute în vede-
rea suspendãrii dreptului de a conduce patru permise de
conducere, dupã cum au anunþat reprezentanþii Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean Dolj.

CARMEN ZUICAN

Conform reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, vineri, 25 noiembrie a.c., în jurul orei
04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat, jude-
þul Dolj, s-a prezentat pentru a efectua formalitãþile de fron-
tierã, cetãþeanul bulgar Ebazer B., în vârstã de 45 ani, la vola-
nul unui ansamblu de autovehicule, format dintr-un cap trac-
tor înmatriculat în Bulgaria ºi o semiremorcã înmatriculatã în
Franþa. Cu ocazia controlului de frontierã, s-a constatat cã
remorca figureazã ca bun cãutat pentru confiscare, alertã in-
trodusã de Franþa în data de 13 aprilie a.c.. „Faþã de cele
constatate, conducãtorul auto a declarat cã nu are cunoºtin-
þã despre faptul cã remorca se afla în atenþia autoritãþilor.
Remorca, în valoare de 45.000 de lei, a fost indisponibilizatã
la sediul P.T.F. Calafat, iar în cauzã poliþiºtii de frontierã
efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de
tãinuire”, dupã cum a precizat subcomisar Dãnuþ Rudãrea-
nu, purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

CARMEN ZUICAN

Reprezentanþii Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj au anunþat
cã în mini-vacanþa prilejuitã de Sãrbãtoarea Sfântului Apos-
tol Andrei, 30 noiembrie,  ºi  Ziua Naþionalã a României, 1
Decembrie (30 noiembrie – 4 decembrie), unitãþile sanitare
au program de zile libere, asigurând doar urgenþele. Servi-
ciul Judeþean de Ambulanþã ºi SMURD au activitate conti-
nuã, fiind apelabile la telefon 112.

Vor funcþiona non-stop Unitatea de Primiri Urgenþe a Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova, Compartimen-
tul de Primiri Urgenþe al Spitalul Clinic Municipal Filantropia
din Craiova, Camera de Gardã a Spitalului Clinic de Boli
Infecþioase din Craiova ºi Camera de Gardã a Spitalului Cli-
nic de Neuropsihiatrie Craiova. Nu însã ºi policlinicile aces-
tor unitãþi sanitare. De asemenea, Serviciul Judeþean de
Ambulanþã ºi SMURD, apelabile la numãrul de telefon 112,
vor avea în zilele de sãrbãtoare program normal de lucru.

Cabinetele de medicinã de familie asigurã permanenþa prin
centrele de permanenþã cu funcþionare non stop din localitã-
þile: Amãraºtii de Jos, Bechet, Brabova, Bulzesti-Frãþila, Co-
þofenii din Dos, Gherceºti, Ghidici, Goicea, Murgaºi, Pleni-
þa, Piscu Vechi, Vârvoru de Jos, Sadova ºi Craiova, str.
George Enescu, nr.76, bl. 15 (Craioviþa Nouã) ºi str. Împã-
ratul Traian, nr.213, bl.P4.

La nivelul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj funcþioneazã
serviciul de gardã epidemiologie zilnic între orele 8.00 ºi
22.00, telefon 0251/554.872.

RADU ILICEANU

Executor judecãtoresc Executor judecãtoresc Executor judecãtoresc Executor judecãtoresc Executor judecãtoresc ºi bancar la judecatã pentruºi bancar la judecatã pentruºi bancar la judecatã pentruºi bancar la judecatã pentruºi bancar la judecatã pentru
zece infracþiuni de abuz în serviciuzece infracþiuni de abuz în serviciuzece infracþiuni de abuz în serviciuzece infracþiuni de abuz în serviciuzece infracþiuni de abuz în serviciu

Executorul bancar ºi judecãtoresc Costi-
nel Romeo Drãgan, arestat preventiv pe 5
octombrie a.c., la propunerea procurorilor
DNA – Serviciul Teritorial Craiova, a fost
trimis în judecatã. Inculpatul este acuzat de
zece infracþiuni de abuz în serviciu prin care

a creat un prejudiciu de peste 2,7 milioane
lei. Mai exact ºi-a însuºit banii respectivi din
conturile datornicilor pe care îi reprezenta.
Dosarul s-a înregistrat vineri la Curtea de
Apel Craiova, iar ieri magistraþii l-au menþi-
nut în arest preventiv.

stare de arest preventiv, a incul-
patului Costinel Romeo Drãgan, la
data faptelor executor bancar ºi
judecãtoresc, cu privire la sãvâr-

ºirea a zece infracþiuni de abuz în
serviciu dacã funcþionarul a obþi-
nut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit (din care ºase în
formã continuatã). În rechizitoriul
întocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii au reþinut urmãtoarea
stare de fapt: în perioada 2008 -
2015, inculpatul Drãgan Costinel
Romeo, în calitatea sa de execu-
tor bancar ºi judecãtoresc, prin
nerespectarea atribuþiilor de ser-
viciu ºi a dispoziþiilor legale, a
dispus în mod abuziv de sumele
de bani puse la dispoziþie de da-
tornici în dosarele de executare.
Astfel, din conturile bancare des-
chise în acest sens, inculpatul a
efectuat transferuri de bani în con-
turile personale, dar ºi ridicãri în
numerar. Mai mult, executorul ju-
decãtoresc, folosind mecanismul
de fraudare de tip „suveicã”, a
utilizat o parte din banii încasaþi
de la unii dintre datornici pentru

a acoperi sumele de bani scaden-
te, ce li se cuveneau unora dintre
creditori. De precizat este faptul
cã, pentru toate aceste operaþiuni
bancare inculpatul Drãgan Cos-
tinel Romeo nu a întocmit nici un
fel de documente justificative, iar
prin nedistribuirea acestor sume
conform destinaþiei legale a fost
produs un prejudiciu în dauna cre-
ditorilor implicaþi în procedurile
de executare silitã care se ridicã
la suma de 2.784.944,20 lei, dupã
cum au comunicat reprezentanþii
DNA – Serviciul Teritorial Craiova.

În cauzã, procurorii antico-
rupþie au instituit mãsura asigu-
ratorie a sechestrului asupra

unor imobile ce aparþin inculpa-
tului Drãgan Costinel Romeo.-
 Dosarul s-a înregistrat vineri,
25 noiembrie a.c., la Curtea de
Apel Craiova, cu propunere de
a se menþine mãsura preventivã
ºi asigurãtorie dispusã în cauzã.-
 Ieri dupã-amiazã, judecãtorii de
la Curtea de Apel Craiova au
constat legalitatea ºi temeinicia
mãsurii arestãrii preventive ºi au
menþinut mãsura arestãrii pre-
ventive faþã de inculpat. Dosa-
rul va fi acum analizat în came-
ra preliminarã, urmând ca la fi-
nal sã se stabileascã data înce-
perii procesului.

CARMEN ZUICAN

Peste 70 de ºoferiPeste 70 de ºoferiPeste 70 de ºoferiPeste 70 de ºoferiPeste 70 de ºoferi
sancþionaþi pentrusancþionaþi pentrusancþionaþi pentrusancþionaþi pentrusancþionaþi pentru

vitezã excesivãvitezã excesivãvitezã excesivãvitezã excesivãvitezã excesivã

Spitalele asigurã doar „urgenþele”
în mini-vacanþa de 1 Decembrie

Semiremorcã datã înSemiremorcã datã înSemiremorcã datã înSemiremorcã datã înSemiremorcã datã în
urmãrire de francezi,urmãrire de francezi,urmãrire de francezi,urmãrire de francezi,urmãrire de francezi,
descoperitã la PTF Calafatdescoperitã la PTF Calafatdescoperitã la PTF Calafatdescoperitã la PTF Calafatdescoperitã la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã doljeni de la PTF Calafat
au descoperit o semiremorcã ce figura în bazele de
date ca fiind furatã din Franþa. Aceasta, în valoare
de 45.000 lei, a fost indisponibilizatã la sediul PTF

Calafat, în vederea continuãrii cercetãrilor.
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Pentru judeþul nostru, continuarea
guvernãrii Cioloº înseamnã ducerea
la bun sfârºit a cel puþin trei proiec-
te majore: construirea Spitalului Re-
gional, securizarea investiþiilor Ford
ºi construirea autostrãzii Craiova -
Piteºti.

Spital regional - pe un teren al
MApN

Spitalul Regional Craiova va dema-
ra ca ºi proiect public, în termeni con-
creþi, în urmãtoarele sãptãmâni. Sta-
diul demersurilor este unul conside-
rabil mai avansat decât a celorlalte
douã, din Cluj ºi Iaºi.

Din anii ’70 în România nu s-a mai

Cioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru DoljCioloº pentru Dolj

derulat un proiect de o asemenea an-
vergurã ºi dimensiune în sãnãtate, din
vremea când s-au construit actuale-
le dar totodatã bãtrânele spitale ju-
deþene.

Trebuie sã profitãm de acest mo-
ment favorabil mai ales cã din punc-
tul de vedere al finanþãrii, pe lângã
banii europeni, mai sunt o serie de
instituþii financiare internaþionale
care pot sã participe atât la faza de
pregãtire a documentaþiilor cu ex-
pertizã dar ºi ulterior la construcþia
spitalului.

Securizarea investiþiilor FORD
Guvernul a aprobat prelungirea

perioadei de realizare a volumelor
ºi a reuºit fixarea obligativitãþii
menþinerii investiþiei de la Craio-
va ºi dupã 31.12.2017.

Primul ministru Dacian Ciolos
i-a convins pe americani sã încea-
pã dezvoltarea unor capacitãþi noi
de producþie destinate automobi-
lelor electrice în contextul în care
guvernul va deschide în urmãtorii
ani 10.000 de prize electrice pt în-
cãrcarea maºinilor electrice ºi va
acorda ECO-TICHETE pentru ma-
ºini electrice noi de pânã la
20.000 lei.

Guvernul a aprobat extinderea
pânã în anul 2025 a perioadei de
realizare a producþiei de automo-
bile ºi motoare asumate de com-
pania FORD (pânã în 2019 inves-
tiþii de 130 de milioane euro – 100
pentru un nou model, 30 pentru
producþia de motoare), cu menþi-
nerea ºi creºterea actualului numãr
de angajaþi.

Autostrada Craiova-Piteºti
Guvernul Cioloº a modificat

prin ordonanþã de urgenþã Master
Planul General de Transport al Ro-
mâniei ºi a introdus pe lista de
prioritãþi Autostrada Craiova – Pi-
teºti. Aceasta va fi realizatã cu fon-
duri ale Uniunii Europene în pe-
rioada 2018- 2020. Autostrada
poartã indicativul A12, are o lun-
gime de 124 km ºi o valoare de cir-
ca 900 de milioane de euro, banii
provenind din fonduri europene.
Tot din fonduri ale Uniunii Euro-
pene vor fi realizate ºi centurile
ocolitoare pentru localitãþile Sla-
tina ºi Balº.

Românii vor hotãrî prin votul
lor la alegerile parlamentare în-
cotro se îndreaptã România.
Avem douã opþiuni certe: fie mer-
gem în trecut ºi PSD-ALDE vor
þine statul captiv gãºtilor ºi clien-
telei politice, fie ducem România
pe calea cea dreaptã, a dezvoltã-
rii, a reformei, a reclãdirii naþi-
onale. PNL vã propune o singurã
direcþie; înainte. ROMÂNIA,
ÎNAINTE.

În acest an de guvernare Cioloº am constatat cã Româ-
nia se poate guverna ºi altfel. ªi aºa vrem sã continue: cu
onestitate, decenþã, corectitudine, cumpãtare ºi profesio-
nalism. Schimbarea în bine este vizibilã ºi poate sã conti-
nue, iar condiþia pentru ca acest proces sã nu fie reversi-

bil (cum probabil ºi-ar dori PSD) este ca proiectul de
guvernare de dupã 11 decembrie sã se construiascã în
jurul premierului Dacian Cioloº, în baza principiilor ºi

soluþiilor enunþate în Platforma România 100.
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La ultima ºedinþã a CLM Craio-
va, de joia trecutã, consilierii mu-
nicipali au votat proiectul de hotã-
râre privind taxele ºi impozitele pe
2017, noutatea reprezentând-o su-
praimpozitarea cu 500% a clãdiri-
lor ºi terenurilor lãsate în paragi-
nã. Deoarece aleºii locali au fost
puºi în situaþia de a vota mai înain-
te cuatumul taxei, viceprimarul
Mihai Genoiu a promis atunci cã
se va veni imediat ºi cu procedura
de aplicare a acestei taxe. Deºi se
avansase, ca termen, ziua de vi-
neri a sãptãmânii trecute, autori-
tãþile au definitivat ieri procedura
de lucru, care a ºi fost postatã pe
site-ul Primãriei, unde poate fi con-
sultatã de cei interesaþi pânã la data
de 21 decembrie.

Poliþia Localã identificã,
în teren, clãdirile

Potrivit autoritãþilor, verificarea
ºi identificarea clãdirilor sau tere-
nurilor neîngrijite se realizeazã prin
intermediul Poliþiei Locale Craio-
va, care se deplaseazã în teren pen-
tru identificarea clãdirilor sau te-
renurilor neîngrijite situate în in-
travilanul municipiului Craiova.
”În situaþia în care nu se identifi-
cã proprietarul imobilului la data
verificãrii în teren, cu sprijinul
Direcþiei Impozite ºi Taxe, Direc-

Ca în fiecare an, pe 1 Decem-
brie, craiovenii sunt invitaþi sã sãr-
bãtoreascã Ziua Naþionalã a Româ-
niei. ªi de aceastã datã, ceremoni-
alul militar-religios, care a fost pre-
gãtit special pentru acest moment,
va fi gãzduit în Piaþa „A.I.Cuza”
(în faþa Primãriei Craiova). Mani-
festãrile vor începe, aºadar, joi, la
ora 10.00, cu intonarea Imnului

Ziua Naþionalã a României,Ziua Naþionalã a României,Ziua Naþionalã a României,Ziua Naþionalã a României,Ziua Naþionalã a României,
sãrbãtoritã în centrul Craioveisãrbãtoritã în centrul Craioveisãrbãtoritã în centrul Craioveisãrbãtoritã în centrul Craioveisãrbãtoritã în centrul Craiovei

Naþional al României, dupã care se
va oficia o slujbã religioasã pentru
cinstirea eroilor patriei. Autoritãþi-
le locale ºi judeþene prezente la eve-
niment vor susþine apoi câteva
scurte alocuþiuni despre însemnã-
tatea acestui moment. Vor fi depu-
se coroane de flori la statuia dom-
nitorului Alexandru Ioan Cuza,
manifestãrile fiind încheiate cu o

paradã militarã lo-
calã a detaºamen-
telor participante,
care vor defila cu
tehnica din dotare.
Organizatorii fes-
tivitãþilor dedicate
Zilei Naþionale a
României sunt Insti-
tuþia Prefectului –
Judeþul Dolj, în co-
laborare cu Consi-
liul Judeþean Dolj,
Primãria Municipiu-
lui Craiova ºi Gar-
nizoana Craiova.
(L. Moþîrliche)

Primãria Craiova are criteriilePrimãria Craiova are criteriilePrimãria Craiova are criteriilePrimãria Craiova are criteriilePrimãria Craiova are criteriile
pentru impozitul pe paraginãpentru impozitul pe paraginãpentru impozitul pe paraginãpentru impozitul pe paraginãpentru impozitul pe paraginã
Primãria Craiova a definitivat procedura de lucru

pentru supraimpozitarea clãdirilor ºi terenurilor lãsate
în paraginã de cãtre proprietari. Autoritãþile locale au
stabilit ºi criteriile dupã care un imobil sau o parcelã de
teren, din intravilanul Craiovei, vor fi identificate ca
„neîngrijite” ºi taxate cu un impozit de 500%, în 2017.

þiei Urbanism ºi Amenajarea
Teritoriului, Direcþiei de Evi-
denþã a Persoanelor se va
identifica proprietarul terenu-
lui/clãdirii neîngrijite. Poliþia
Localã a Municipiului Craio-
va va întocmi Nota de con-
statare privind starea de fapt
pentru fiecare imobil (teren/
clãdire) neîngrijit identificat în
intravilanul municipiului Cra-
iova ºi Fiºa de evaluarea pri-
vind starea fizica de fapt, afe-
rentã clãdirii principale/clãdi-
rii anexe/terenului”, se aratã în
documentaþia primãriei. În ca-
zul în care proprietarul unei
clãdiri neîngrijite sau al unui
teren neîngrijit le înstrãineazã
înaintea termenului la care tre-
buia sã efectueze lucrãrile ne-
cesare, se reia procedura pe nu-
mele noului proprietar.

 Remedierile se fac pânã la
sfârºitul anului fiscal

La împlinirea termenului prevã-
zut prin notificare reprezentanþii
Poliþiei Locale se vor deplasa în
teren ca sã verifice starea în care
se aflã imobilul sau terenul. Pro-
cedura spune cã, dacã dupã ter-
menul stabilit prin notificare pro-
prietarul nu s-a conformat, poli-
þiºtii locali întocmesc o Notã de

constatare privind neconformita-
tea, care ca fi transmisã Primãriei
Craiova, respectiv secretarului co-
misiei mixte, care va fi constitui-
tã în baza dispoziþiei primarului
municipiului Craiova . Autoritãþile
au stabilit cã aceastã comisie va
decide, pe baza actelor care le vor
fi puse la dispoziþie, dacã o pro-
prietate se încadreazã sau nu la
supraimpozitare. Aceeaºi comisie
mixtã are obligaþi sã iniþieze un
proiect de hotãrâre, pentru fieca-
re imobil sau teren în parte, care

va fi supus apoi votului consilie-
rilor municipali. Dacã hotãrârea
de consiliu va trece la vot, Direc-
þia de Taxe ºi Impozite a Primã-
riei îl va impozita pe proprietar.
Cum aratã o casã sau un teren

neîngrijit
Pentru a nu exista abuzuri la

încadrarea imobilelor în catego-
ria de „neîngrijit”, pe lângã defi-
nirea termenului, procedurã inclu-
de ºi criterii de evaluare a proprie-
tãþilor. În ceea ce priveºte starea

de degradare în care se gãseºte o
clãdire, autoritãþile vor þine cont
dacã: ºarpanta lipseºte parþial sau
integral; învelitoarea lipseºte inte-
gral; pereþii exteriori lipsesc par-
þial; finisajul la pereþii exteriori lip-
seºte parþial sau integral ºi tâm-
plãria exterioarã lipseºte integral.
În privinþa terenului, autoritãþile
vor încadra proprietatea în cate-
goria „neîngrijt” în cazul în care
existã vegetaþie spontanã, deºeuri,
iar împrejmuirea lipseºte parþial.

LAURA MOÞÎRLICHE
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ALDE PENTRU
SIGURANÞA

VÂRSTNICILOR
Pensia nu va fi tãiatã niciodatã în România

guvernatã de ALDE. Pensia va creºte treptat,
în fiecare an al guvernãrii din care ALDE va
face parte, pe mãsura dezvoltarii economice.

În 2020 numãrul salariatilor îl va depãºi pe
cel al pensionarilor. Vom ajunge astfel, la o
pensie medie de 1500 lei în România. Prin
relansarea puternicã a economiei vom crea
condiþii pentru ca nicio pensie din România
sã nu mai fie impozitatã, cu excepþia aºa nu-
mitelor pensii speciale care nu þin de princi-
piul contributivitãþii.

Vom reglementa preþul medicamentelor noi,
astfel încât pensionarii noºtri sã îºi poatã pre-
lungi viaþa având acces la tratamente ºi medi-
caþii adecvate pentru afecþiunile vârstei, dar
mai cu seamã pentru bolile cronice.

ALDE PENTRU
CA TINERII

SÃ RÃMÂNÃ ACASÃ
Fiecare tânãr plecat afarã definitiv este o

pierdere pentru identitatea noastrã ºi pentru

COMANDAT DE ALDE FILIALA DOLJ, EXECUTAT DE SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR FINANCIAR 11160008
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economia noastrã.
 Educaþia trebuie înþeleasã în primul rând

ca o resursã economicã. Curricula ºcolarã
trebuie adaptatã continuu, în funcþie de ne-
voile pieþei. Programa ºcolarã trebuie sã in-
cludã cultivarea spiritului antreprenorial, ela-
borarea de programe menite sã asigure tine-
rilor aptitudinile necesare în economia realã.

 În cadrul programelor START Guvernul
va aloca ajutoare financiare nerambursabile
pentru Prima afacere. Suma minimã aloca-
tã anual va fi de 500 de milioane de lei, cu
posibilitate de creºtere, în funcþie de numã-
rul aplicanþilor. Plafonul nerambursabil acor-
dat va fi de pânã la 200 000 de lei. CEC va
lansa programe speciale pentru susþinerea
Primei afaceri.

ALDE PENTRU
INDUSTRIE

COMPETITIVÃ
În guvernul din care vom face parte com-

paniile din domeniul energetic vor fi susþi-
nute pentru programele investiþionale. Cele
peste 1 miliard de euro deþinute de compa-
niile de stat vor fi implicate în aceste proiec-
te investiþionale.

Ajutoarele de stat vor fi direcþionate cu
precãdere cãtre domeniul industriilor de înal-
tã competitivitate.

Va fi realizatã o hartã a parcurilor eco-
industriale ce trebuie promovate. Ele vor
valorifica activele nefolosite ale statului ºi vor
fi realizate de administraþiile locale cu impli-
carea fondurilor europene

ALDE PENTRU
AGRICULTURÃ
PERFORMANTÃ

În guvernarea din care ALDE va face par-
te registrul cadastral ºi forestier al þãrii va fi
finalizat. Vom pune în valoare toate terenurile
þãrii, cu grijã în privinþa înstrãinãrii lor. Fer-
mierii ºi agricultorii români îºi vor primi banii
corecþi pe munca lor. Îi vom încuraja sã se
asocieze în cooperative moderne ºi în felul
acesta îºi vor valorifica mai bine munca ºi
vor accesa mai uºor banii europeni. Coope-
rativele agricole nou înfiinþate vor avea, scu-
tire de impozit pe profit timp de cinci ani ºi
scutire de impozit pe terenul agricol.

 Putem deveni cel mai important pro-
ducãtor de legume din Uniunea Europea-
nã. Vom face investiþii publice în produc-

þia de sere ºi în institute de cercetare în
domeniul legumicol.

ALDE PENTRU
SÃNÃTATEA
ROMÂNILOR

Sãnãtatea este mai mult decât ceea ce
cumpãrãm de la o farmacie sau de la o com-
panie de asigurãri. Gradul de sãnãtate al unei
naþiuni spune totul despre calitatea vieþii acelei
naþiuni.

Vom investi 1 miliard de euro în urmãtorii
patru ani pentru siguranþa în spitale. Spitale-
le publice au nevoie de un standard unic de
funcþionare (proceduri clare, complete), în-
cepând cu curãþenia, pentru a fi eliminatã
orice posibilitate ca oamenii sã mai moarã
cu zile în spitale.

Accesul la servicii medicale moderne si
la medicamente  noi nu va mai fi conditionat
economic. Vom alinia, fãrã întãrzieri nejus-
tificate, pretul medicamentelor al cãrui pa-
tent a expirat la preþul medicamentelor ge-
nerice. Vom pune ordine în funcþionarea pro-
gramului privind cardul de sãnãtate ºi vom
reglementa activitatea Caselor de asigurãri
de sãnãtate.



8 / cuvântul libertãþii marþi, 29 noiembrie 2016culturãculturãculturãculturãculturã

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” din Craiova a gãz-
duit, pentru al doilea an consecu-
tiv, festivitatea de decernare a pre-
miilor concursului „Tinere talente”,
cu tema „Românii din comunitãþi-
le istorice”, un concurs realizat pe
baza unui proiect finanþat de De-
partamentul Politici pentru Relaþia
cu Românii de Pretutindeni, din
cadrul Ministerului Afacerilor Ex-
terne (MAE – DPRRP). Premiile
au fost înmânate, simbolic, preºe-
dintelui Asociaþiei Studenþilor ba-
sarabeni din Craiova, iar evenimen-
tul a cuprins ºi o discuþie liberã
despre presa româneascã din co-
munitãþile româneºti aflate în jurul
graniþelor României. Astfel, pre-
miul I a fost câºtigat de Diana Ca-
tana, din Chiºinãu, cu un articol
sugestiv intitulat „Limba românã,
ostaticã în inima separatismu-
lui”, un articol în care este abor-
datã problema gravã a învãþãmân-
tului în limba românã din regiunea
separatistã Transnistria.
„Presa Româneascã din
comunitãþile aflate în jurul
graniþelor României”

Premiul al II-lea a fost câºtigat
de tânãrul Iurie Rotari, din Bãlþi,
cu un reportaj tulburãtor despre
deportarea în Siberia a românilor
din Bãlþi, de cãtre regimul sovie-
tic. Este povestea celebrului avo-
cat bãlþean Teodor Drâmbei, tri-

De ani buni, Biblioteca Judeþea-
nã “Alexandru ºi Aristia Aman” ne-
a obiºnuit cu organizarea unor ac-
tivitãþi cultural-artistice în preaj-
ma sãrbãtorilor de iarnã. Fiecare
eveniment pregãtit a gravitat în
jurul aceluiaºi obiectiv clar: colec-
tarea de jucãrii pentru copiii ne-
voiaºi din judeþ, pentru micuþii de-
vaforizaþi ºi marginalizaþi din Cra-
iova ºi împrejurimi.

Cum numãrul mare de copii aflaþi
într-o situaþie dificilã, adesea lipsitã
de perspectivã ºi speranþã, este o
realitate care ne preocupã pe fieca-
re dintre noi,  Biblioteca Aman îºi
propune, anual, desfãºurarea unor
activitãþi de ale cãror efecte sã be-
neficieze tocmai aceia dintre copii
care, datoritã lipsurilor ºi privaþiu-
nilor din viaþa de zi cu zi, nu au ac-
ces la jucãrii, la bucurii ºi cãldurã
în preajma celei mai aºteptate sãr-
bãtori creºtine - Crãciunul.

“Cutezãm” sã dãruim de Crãciun
Alãturi de campania de strange-

re de jucãrii denumitã în mod ge-
neric “Sã fim mai buni de sãrbã-
tori”, acþiune organizatã de Secþia
pentru Copii ºi Tineret, Biblioteca
Aman completeazã seria de iniþia-
tive cu scop caritabil propunând
un format inedit. Astfel, în pre-
mierã absolutã, Trupa de teatru a
instituþiei - “Cutezãtorii”, va pune
în scenã luni, 5 decembrie 2016,
începând cu ora 12.00, o piesã
scrisã ºi montatã în regie proprie.
Scenaristul, Dan Constantin Ni-
chita, unul dintre primii membri
ai trupei de teatru amator, a reali-
zat aceastã piesã cu convingerea
cã dupã adaptãrile puse în scenã
în anii din urmã, a venit momen-
tul ca artiºtii bibliotecii sã propu-
nã o compoziþie originalã.

“În aºteptarea lui Moº Crã-
ciun”, pentru cã acesta este titlul
piesei de teatru pregãtitã de “cu-

tezãtori” din bibliotecã, se vrea o
reprezentaþie artisticã ludicã, în
ton cu atmosfera sãrbãtorilor de
iarnã, la care sã participe copiii
ºi adulþii care îndrãgesc poveºti-
le ºi tainele lor. Mai mult, actorii
ºi bibliotecarii de la Aman le lan-
seazã tuturor celor care iubesc
arta ºi teatrul invitaþia de a dona
jucãrii ºi diverse alte obiecte care
sã ajungã acolo unde este cea mai
mare nevoie de ele: în ºcolile ºi
grãdiniþele unde copiii meritã un
Crãciun normal.

Toate obiectele donate pot fi
aduse la Biblioteca Judeþeanã “Ale-
xandru ºi Aristia Aman”, în Sala
“Acad. Dinu C. Giurescu” în zilele
de 5 ºi 6 decembrie, în intervalul
orar 9.00-17.00, urmând ca, în
sãptãmâna premergãtoare Crãciu-
nului, 19 - 23 decembrie, o echipa
de bibliotecari sã le repartizeze la
câteva unitãþi de învãþãmânt din

Craiova ºi comunele învecinate.
“Trupa de teatru amator a bi-

bliotecii, “Cutezãtorii”, aºa cum
s-au lansat în spaþiul public,
aproape cã nu mai are nevoie de
nicio prezentare. Înfiinþatã în anul
2011 sub egida bibliotecii, “Cute-
zãtorii” a fost un proiect prin care
am urmãrit douã obiective clare.
În primul rând, ne-am dorit im-
plicarea activã a bibliotecii în po-
pularizarea pieselor de teatru scrise
de autorii români în spaþii ºi me-
dii în care nicio altã piesã nu mai
fusese pusã în scenã. Am adus te-
atrul mai aproape ce toþi cei din
mediul rural, ne-am înscris ºi am
participat pentru douã ediþii con-
secutive la Festivalul Internaþio-
nal de Teatru “Krastyo Pishurka”
desfãºurat în Lom, Bulgaria ºi am
iniþiat, la Craiova, un Festival al
teatrului amator - “Mereu tânãr”,
pentru care, pânã în prezent, am

organizat trei ediþii. Un al doilea
motiv pentru care am iniþiat acest
proiect þine, aº spune, de partea
emoþionalã, de necesitatea de a le
oferi tuturor actorilor un sens de-
finit, o oportunitate de socializare
ºi afirmare pentru cei mai tonici
dintre vârstnicii Craiovei. Ne bu-
curã entuziasmul cu care continuã
sã punã în scenã adaptãri dintre
cele mai frumoase, piese ºi regii
demne de o trupã de profesioniºti.
Le urez mult succes actorilor noºtri
ºi îi felicit pentru ideea implicãrii
într-un eveniment cu scop carita-
bil - strângerea de jucãrii pentru
copii!”, a declarat Lucian Dindiri-
cã, managerul Bibliotecii Judeþene
“Alexandru ºi Aristia Aman”.

Evenimentul se va desfãºura
luni, 5 decembrie 2016, în sala
Acad. Dinu C. Giurescu, începând
cu ora 12.00.

„Limba românã, ostaticã în inima separatismului”„Limba românã, ostaticã în inima separatismului”„Limba românã, ostaticã în inima separatismului”„Limba românã, ostaticã în inima separatismului”„Limba românã, ostaticã în inima separatismului”
– premiul I la concursul „T– premiul I la concursul „T– premiul I la concursul „T– premiul I la concursul „T– premiul I la concursul „Tinere Tinere Tinere Tinere Tinere Talente”alente”alente”alente”alente”

Sãptãmâna trecutã, la Biblioteca Judeþeanã “Alexandru
ºi Aristia Aman” s-a desfãºurat dezbaterea cu tema
„Presa Româneascã din comunitãþile aflate în jurul grani-
þelor României”, care a prilejuit festivitatea de decernare
a premiilor concursului „Tinere talente”. Manifestarea a
fost organizatã de ziarul Jurnalul Românesc, în partene-
riat cu Consiliul Judeþean Dolj ºi Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman. La eveniment au participat
junaliºti, formatori de opinie, cadre universitare, oameni
de culturã, reprezentanþi ai mediului studenþesc.

mis într-un gulag în anul 1940, in-
fern de unde nu se mai întoarce.
Iurie Rotari surprinde, în repor-
tajul sãu, o discuþie cu nepoata
marelui avocat.

Premiul al III-lea a fost câºti-
gat de doi tineri, Ana Gurdiº ºi
Alexandru Smiricinschi, pasionaþi
de video ºi fotografie, pentru un
film documentar sugestiv intitu-
lat „La bunica în sat”.

Diplomele pentru cei patru
câºtigãtori au fost decernate,
simbolic, de cãtre Romeo Crîº-
maru, directorul ziarului Jurnal
Românesc, preºedintelui Asocia-
þiei Studenþilor Basarabeni din
Craiova, Liuba Eremia, deoarece
tinerii laureaþi ai concursului nos-
tru nu au putut fi prezenþi la Cra-
iova, din motive obiective.

Festivitate de premiere a fost
urmatã de o analizã a rolului me-
dia în comunitãþile româneºti mo-
deratî de jurnalistul Mihai Firicã.
Mediul academic  afost reprezen-
tat de lect.univ.dr Xenia Negrea,
de la Departamentul Comunicare
ºi Jurnalism al Facultãþii de Litere
din cadrul Universitãþii din Craio-
va care a subliniat rolul pe care îl
au tinerii jurnaliþti din comunitãþi-
le româneºti în scrierea efectivã a
istoriei ºi în încercarea continuã
de normalizare a unor situaþii gra-
ve cu care se confruntã românii
din acele comunitãþi istorice.

MARGA BULUGEAN
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În viziunea social-democraþilor,
creºterea economicã trebuie folo-
sitã pentru asigurarea unor salarii
mai mari, precum ºi a unor pensii
majorate, astfel încât mai mulþi
români sã poatã face parte din cla-
sa de mijloc.

Programul economic al PSD
prevede creºterea treptatã a sala-
riului minim brut pe economie cu
40% pânã în 2020, când acesta va
ajunge la 1.750 de lei/lunã. Prima
majorare va fi operatã chiar la 1
martie 2017, când nivelul va urca
la 1.400 de lei, faþã de 1.250 de lei
în prezent. Mãsura vine în conti-
nuarea politicii aplicate de social-

democraþi în perioada 2012-2015,
interval în care salariul minim a
crescut de la 700 la 1.050 de lei.

De asemenea, salariul mediu
brut va înregistra o evoluþie simi-
larã, crescând tot cu 40 de pro-
cente în urmãtorii patru ani, pânã
la 3.950 de lei/lunã.

„Nu mai vrem ca atractivitatea

Majorarea salariilor ºi pensiilor, corelatã cu reducerea impozitelor

PSD aduce creºterea economicãPSD aduce creºterea economicãPSD aduce creºterea economicãPSD aduce creºterea economicãPSD aduce creºterea economicã
în buzunarele tuturor românilorîn buzunarele tuturor românilorîn buzunarele tuturor românilorîn buzunarele tuturor românilorîn buzunarele tuturor românilor
Partidul Social Democrat, singura formaþiune

care abordeazã alegerile parlamentare cu un pro-
gram de guvernare autentic, propune un întreg set
de mãsuri conturate în jurul unui principiu funda-
mental: creºterea economicã trebuie sã se simtã în
bugetul fiecãrui român. Proiectul social-democrat
include, în acest sens, majorarea veniturilor popu-
laþiei, precum ºi diminuãri considerabile ale impo-

zitelor percepute salariaþilor ºi pensionarilor.

Comandat de PSD DOLJ, Executat de SC ED PRESS COM SRL, CUI MANDATAR  FINANCIAR  11160007

României sã fie determinatã de for-
þa de muncã ieftinã, de salariile
mici. Vrem ca avantajele României
sã fie forþa de muncã bine plãtitã,
dar foarte calificatã, un mediu fis-
cal foarte atractiv, cel mai atractiv
din Uniunea Europeanã, ºi o biro-
craþie foarte scãzutã“, a declarat
preºedintele PSD, Liviu Dragnea.

Creºtere în trei tranºe
pentru bugetari

În privinþa salarizãrii personalu-
lui din sectorul bugetar, PSD va
proceda, în 2017, la adoptarea le-
gii salarizãrii unitare, act normativ
pe care social-democraþii l-au lã-

sat, de altfel, actualului Executiv,
dupã ce fusese deja discutat ºi pus
în acord cu sindicatele ºi reprezen-
tanþii organizaþiilor financiare inter-
naþionale. Cu toate acestea, guver-
nul tehnocrat a blocat timp de un
an aprobarea acestei legi care ar fi
eliminat o serie de inechitãþi ºi ar fi
continuat transferul creºterii eco-

nomice cãtre români.
Guvernul PSD va implementa

mãsurile din acest act normativ ºi
va asigura o creºtere medie cu
56% a salariilor bugetarilor pânã
în 2019, creºtere care se va reali-
za în 3 tranºe anuale ºi care inclu-
de un buget de bonusuri pe insti-
tuþie, plata orelor suplimentare ºi a
gãrzilor, în cazul personalului me-
dical, precum ºi acordarea unui ti-
chet de vacanþã pe an.

Fãrã impozit
pe salariile de cel
mult 2.000 de lei

Estimãrile social-democraþilor
indicã faptul cã, prin aplicarea
mãsurilor corelate din Programul
PSD, în urmãtorii patru ani peste
un milion de români vor avea sala-
rii care depãºesc 1.000 de euro ºi
vor face parte din clasa de mijloc.

Angajaþii vor fi sprijiniþi ºi prin
alte iniþiative, cum este ºi cea pri-
vind subvenþionarea a 75% din
cheltuielile cu chiria ºi utilitãþile (în
limita a 900 de lei pe lunã) pentru
salariaþii care au serviciul la o dis-
tanþã mai mare de 50 de kilometri
faþã de locul de reºedinþã.

Mãsurile de majorare a venituri-
lor vor fi însoþite de o relaxare a fis-
calitãþii. Social-democraþii vor elimi-
na impozitarea salariilor brute de cel
mult 2.000 lei/lunã de la 1 ianuarie
2018 ºi vor reduce impozitul de la
16% la 10% pentru salariile care
depãºesc acest prag. De asemenea,
medicii ºi angajaþii din industria IT
nu vor mai achita impozit, indiferent
de nivelul salariului.

Pensiile, majorate
cu 60 de procente

Prin Programul economic, PSD
îºi propune sã ofere pensionarilor
din România perspectivele unei
vieþi decente, considerând cã ast-

fel îndeplineºte o datorie moralã pe
care statul o are faþã de persoane-
le vârstnice. Principala mãsurã
care va fi adoptatã vizeazã creºte-
rea punctului de pensie cu 60%,
de la 871 de lei în prezent la 1.400
de lei în 2020.

„Vorbim de o comparaþie cu
guvernarea Boc, care, timp de trei
ani de zile, între 2009 ºi 2012, a
îngheþat punctul de pensie. De ase-
menea, nu putem sã nu ne uitãm
ºi la o altã categorie: românii care
primesc pensie minimã garantatã.
Aceasta va creºte de la 400 de lei,
cât este astãzi, la 640 lei pânã în

2018, ceea ce nu este mult, dar este
o majorare cu 60%. În 2018, în
funcþie de situaþia economicã, ne
gândim serios ca aceastã pensie
minimã garantatã sã creascã în
continuare“, a subliniat preºedin-
tele PSD, Liviu Dragnea.

Totodatã, PSD va scuti de im-
pozitare toate pensiile de cel mult
2.000 de lei/brut pe lunã, iar pen-
tru celelalte va reduce impozitul la
10% din suma care depãºeºte
2.000 de lei. În plus, niciun pensi-
onar nu va mai plãti contribuþii la
sãnãtate începând de la 1 ianuarie
2017.

Salarii mai mari în educaþie ºi sãnãtate, din 2017
Una dintre primele mãsuri pe care Guvernul PSD le va implemen-

ta, încã de la începutul anului 2017, vizeazã punerea în aplicare a
legii votate în Parlament, dar blocate de PNL, prin care sunt majora-
te salariile personalului din educaþie ºi sãnãtate cu 15 la sutã. Social-
democraþii apreciazã cã PNL ºi guvernul tehnocrat acþioneazã împo-
triva clasei de mijloc, a celor care educã generaþiile viitoare ºi care îi
îngrijesc pe români, prin contestarea actului normativ la Curtea Con-
stituþionalã a României. PSD precizeazã, în plus, cã existã resursele
financiare pentru implementarea acestei mãsuri, al cãrei impact bu-
getar real, de 1,8 miliarde de lei - mult mai mic decât cel vehiculat de
Executiv - poate fi susþinut fãrã probleme din creºterea economicã
estimatã pentru anul viitor de Comisia Naþionalã de Prognozã.
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Tinerii ºi vârsticii sunt douã
categorii, pentru care istoria ar
trebui privitã din ambele perspec-
tive. Pe de o parte, experienþele
acumulate de persoanele cu o
vârstã mai înaintatã, pe de altã
parte impactul pe care aceste is-
torisiri personale le au asupra vii-
toarei formãri comportamentale
a tinerilor. Astfel, Cãminul pen-
tru persoane vârstnice din Cra-
iova a fost gazda unui proiect
româno-bulgar, prin intermediul
cãruia câteva zeci de elevi au

Sub umbrela campaniei naþio-
nale, 45 tineri din acestã unitate
ºcolarã, fiind coordonaþi de prof.
Cãpruciu Marinela ºi prof. ªtefan
Claudia, au fost sprijiniþi sã preia
meseria mult visatã pentru o zi,
iar adulþii au fost încurajaþi sã-i
ajute în acest demers, în calitate
de coordonatori de grup, mentori
ºi însoþitori.
În profesia, pentru o zi!

Drepturile copiilor ºi tinerilor de
a participa la luarea deciziilor în

„Poveºti de viaþã” – un parteneriat„Poveºti de viaþã” – un parteneriat„Poveºti de viaþã” – un parteneriat„Poveºti de viaþã” – un parteneriat„Poveºti de viaþã” – un parteneriat
româno-bulgar originalromâno-bulgar originalromâno-bulgar originalromâno-bulgar originalromâno-bulgar original

Ieri, Cãminul pentru persoane vârstnice
Craiova a fost gazda unui eveniment inedit.
Douã grupuri formate din tineri craioveni ºi
bulgari din Oreahovo au învãþat cum sã cu-
noascã mai bine istorii personale de viaþã,
trãrile ºi sentimentele unei generaþii care a

cunoscut decenii de existenþã, mai mult sau
mai puþin plãcutã. Reuniþi în cadrul unui pro-
gram „Erasmus”, tinerii de pe ambele ma-
luri dunãrene vor continua campania printr-
o acþiune similarã în Oreahovo, în luna fe-
bruarie a anului viitor.

putut asculta ºi asimila experien-
þe de viaþã. Cãminul are în pre-
zent circa 310 persoane ce be-
neficiaze de îngrijiri de speciali-
tate ºi este, de departe, cel mai
mare din Dolj, dupã profilul acti-
vitãþii. Cum anotimpul rece se in-
staleazã în urmãtoarele zile, con-
ducerea de aici se aºteaptã ºi la o
sporire a solicitãrilor venite din
partea oamenilor strãzii.

Proiectul româno-bulgar este
finanþat de Comisia Europeanã
prin programul ERASMUS +. Ac-

þiunea-cheie 1: Mobilitatea persoa-
nelor în scop educaþional - mobi-
litate pentru tineri.
Istoria nu trebuie uitatã

Despre importanþa iniþiativei a
vorbit, de la bun început, coor-
donatorul român. „La nivel mon-
dial se înregistreazã o scãdere a
interesului tinerilor pentru istorie,
fenomen prezent ºi în þãrile celor
doi parteneri. Din pãcate, în Ro-
mânia ºi Bulgaria, curricula în-
cãrcatã, lipsitã de atractivitate ac-

centueazã acest lucru. Scopul
proiectului este abilitarea unui
grup de 28 de  tineri români ºi
bulgari pentru a promova intere-
sul tinerilor pentru istoria recen-
tã, utilizând dialogul între gene-
raþii ºi valorizarea memoriei vârst-
nicilor, la nivelul celor douã re-
giuni implicate –Oltenia, Româ-
nia ºi Vratsa, Bulgaria”, a preci-
zat Oana Mateescu, preºedinta
Asociaþiei Europrotector.

Obiectivele proiectului sunt
creºterea nivelului de informare a
28 de tineri români ºi bulgari în
privinþa problemelor cu care se
confruntã vârstnicii institutionali-
zaþi; dezvoltarea abilitãþilor de re-
laþionare cu persoanele vârstnice;
dezvoltarea abilitãþilor de conser-
vare a elementelor de istorie re-
centã pãstrate de vârstnicii insti-
tutionalizaþi ºi consolidarea com-

petenþelor dobândindite de tinerii
români ºi bulgari prin realizarea de
sesiuni de informare ºi dezbateri,
implicând 400 de tineri ºi 80 de
seniori, în România ºi Bulgaria.
Urmeazã Oreahovo

„Tinerii noºtri, când participã
la un program european Erasmus
sunt bucuroºi cã, în afarã de fap-
tul cã sunt incluºi în proiecte, le
place foarte mult cã revin în Cra-
iova. Tema proiectului este foarte
interesantã. Noi ºtim ce vom face
în acest demers, iar partea a doua
va continua în Bulgaria. Sunt con-
vinsã cã tinerii care participã în
proiect vor mai avea contacte cu
alþi tineri, ºi nu numai, din Româ-
nia ºi astfel vor dobândi o stimã
de sine mai mare”, a declarat Hri-
zantema Raºeva, secretar al Ca-
sei de Culturã din Oreahovo.

„Ziua ªtafetei” în Craiova„Ziua ªtafetei” în Craiova„Ziua ªtafetei” în Craiova„Ziua ªtafetei” în Craiova„Ziua ªtafetei” în Craiova
În perioada 21-25 noiembrie 2016, pentru a marca Ziua

Internaþionalã a Drepturilor Copiilor, Colegiul Naþional
Pedagogic, „ªtefan Velovan” a participat la cea de-a V-a
ediþie a campaniei „Ziua ªtafetei”, o campanie-eveniment
iniþiatã de cãtre Fundaþia Terre des hommes ºi implemen-
tatã la nivel naþional, în cadrul cãreia adulþii predau ºtafeta
propriilor meserii unor copii ºi tineri dornici sã le înveþe.
45 tineri de la aceastã instituþie ºcolarã au luat locul adulþi-
lor pentru o zi ºi au încercat profesia la care doar visau.

ceea ce le priveºte viitorul, de a-ºi
exprima propriile opinii ºi de a fi
ascultaþi de cãtre adulþi sunt câte-
va dintre drepturile lor fundamen-
tale, recunoscute la nivel internaþi-
onal prin Convenþia ONU cu privi-
re la drepturile copiilor, semnatã în
20 noiembrie 1989 ºi ratificatã în
România prin Legea nr. 18/1990,
la 28 septembrie 1990.

În semn de recunoaºtere a aces-
tor drepturi, în luna noiembrie a fie-
cãrui an (începând din 2012), Fun-
daþia Terre des hommes desfãºoa-

rã campania „Ziua ªtafetei – Acum
decideu!”, prin care copii ºi tineri
din întreaga þarã sunt sprijiniþi de
adulþi sã-ºi afirme aspiraþiile pen-
tru viitor ºi sã încerce, pentru o zi,
profesiile la care viseazã.
Profesii dintre cele mai frumoase

În calitate de coordonator local
al campaniei, Colegiul Naþional
Pedagogic, „ªtefan Velovan” a se-
lectat 45 tineri, cu vârste între 14-
17 ani, care au preluat ºtafeta pro-
fesiilor de: programator, poliþist,
medic, jurnalist, crainic de ra-
dio, psiholog, arhitect, profesor
universitar, însoþitor de bord.

„Le mulþumim pe aceastã
cale tuturor celor care s-au im-
plicat în campania «Ziua ªtafe-
tei» ºi au dorit sã-ºi asume ro-
lul de mentor: d-lui arhitect Mir-
cea Diaconescu – Consarh
SRL, dnei conf. univ. dr. Dana
Constantinescu, dnei Oana Mi-
hãilescu – Centrul Medical Pho-
enix Craiova, dnei dr. Emilia Bu-

rada – medic Neurologie, dnei psi-
holog Anca Arcereanu – Spitalul de
urgenþã nr. 1, Craiova, dnei psiho-
log Luminiþa Tudor – Colegiul Na-
þional Pedagogic “ªtefan Velovan”,
dnei Bozdogescu Elena -însoþitor
de bord,  redacþiei CUVÂNTULUI
LIBERTÃÞII – d-l mentor Valen-
tin Ceauºescu, dnei Andreea Ga-
vrilã – Radio Sud, IT Six Global
Services, HELLA România SRL,
SyncRO Soft ºi Inspectoratului
Judeþean de Poliþie Dolj. Mentori
care le-au oferit tinerilor o experi-

enþã de viaþã deosebit de edifica-
toare, consolidându-le motivaþia de
a deveni ceea ce-ºi doresc” ne-a
declarat profesorul coordonator
Cãpruciu Marinela. „Implemen-
tarea «Zilei ªtafetei» pe plan local
s-a bucurat de sprijinul sponsoru-
lui Caphyon SRL cãrora dorim sã
le mulþumim”, a declarat profeso-
rul coordonator ªtefan Claudia.

„Pentru noi, adulþii, participa-
rea copiilor ºi tinerilor la viaþa co-
munitãþii trebuie sã devinã o prio-
ritate deoarece ei formeazã ge-

neraþia de mâine, iar socie-
tatea pe care o construim azi
va fi realitatea lor de mai târ-
ziu – este drept ºi natural sã
le oferim ºansa de a partici-
pa în deciziile ºi acþiunile
care-i vor afecta direct, iar
«Ziua ªtafetei» e menitã sã
ne reaminteascã despre
acest lucru”, afirmã Kirsten
Theuns, delegatul naþional al
Fundaþiei Terre des hommes.

Fundaþia Terre des hommes (Tdh) este o organizaþie neguver-
namentalã din Elveþia ce dezvoltã programe ºi proiecte în peste 38 de
þãri pentru a proteja copiii aflaþi în nevoie. În România, Terre des
hommes a avut o prezenþã neîntreruptã încã din 1992, iar de atunci,
în fiecare an, mii de copii ºi pãrinþi sunt beneficiari ai activitãþilor
implementate de cãtre Tdh în urmãtoarele domenii: consolidarea sis-
temelor de protecþie a copilului ºi justiþiei juvenile; protecþia copiilor
afectaþi de migraþie ºi prevenirea traficului de persoane, ºi incluziu-
nea socialã a persoanelor de etnie roma ºi a altor minoritãþi. Recent,
în urmã unei analize conduse de cãtre reþeaua globalã Keeping Chil-
dren Safe, Terre des hommes a primit cea mai înalta recunoaºtere –
Nivel 1 de certificare – pentru modul în care asigura protejarea co-
piilor în situaþii de risc. Pentru mai multe detalii, accesaþi www.tdh.ro.
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Festivalul Internaþional Adrian Pãu-
nescu – ajuns la cea de-a patra ediþie, va avea
loc la Craiova, în zilele de 1, 2 ºi 3 decem-
brie 2016. Organizatorii ediþiei din acest an
sunt: Primãria Municipiului Craiova ºi
Consiliul Local Municipal, în parteneriat
cu Fundaþia Constantin.

Respectând tradiþia, organizatorii ºi par-
tenerii lor aduc la rampã, pentru al patrulea
an consecutiv, reprezentanþi de seamã ai mu-
zicii, poeziei, vieþii culturale ºi academice
din România ºi de peste hotare.

Programul Festivalului este urmãtorul:

1 Decembrie 2016
- ora 14:00, Muzeul de Artã (Sala Oglin-

zilor) - Deschiderea festivalului.
- ora 18:00, spectacol Remember Cena-

clul Flacãra în Piaþa Fraþii Buzeºti din
Centrul Vechi al Craiovei, concert la care
vor urca pe scenã artiºtii Mircea Vintilã,
Mircea Baniciu, George Nicolescu, Mag-
da Puskas, Emeric Imre, Valentin Moldo-
van, Cristian Buicã, Vasile Mardare, Wal-
ter Ghicolescu, Mãdãlina Amon, Genera-
þia Folk, Vanghele Gogu, Andrei Pãunes-
cu ºi trupa Totuºi...

Festivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºtiFestivalul Adrian Pãunescu revine la Craiova cu mari artiºti
Printre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: TPrintre invitaþii din acest an: Tudor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu udor GHEORGHE, Horaþiu MÃLÃELMÃLÃELMÃLÃELMÃLÃELMÃLÃELEEEEE,,,,,

Nicu ALIFNicu ALIFNicu ALIFNicu ALIFNicu ALIFANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIUANTIS, Mircea VINTILÃ, Mircea BANICIU
2 decembrie 2016
- ora 12:00, vizitã ºi spectacol de muzicã

ºi poezie la Bârca (satul copilãriei poetului)
- ora 19:00, Teatrul Naþional „Marin

Sorescu” din Craiova, concertul extraordi-
nar intitulat „Declaraþie de dragoste” (pe
versuri de Adrian Pãunescu), susþinut de
Tudor Gheorghe.

3 decembrie 2016
- ora 11:00, simpozion literar „Adrian Pã-

unescu - poetul ºi omul cetãþii” la Filar-
monica „Oltenia”, urmat de o searã de ex-
cepþie, cu recitaluri susþinute de Horaþiu
Mãlãele (ora 18:00) ºi de Nicu Alifantis &
Fragil (ora 19:00).

Accesul în sãlile de spectacole va fi liber
pentru public ºi se va face pe bazã de invita-
þii, care pot fi solicitate de la Agenþia Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu” (tel.
0251.413.677) ºi de la Agenþia Filarmoni-
cii „Oltenia” (tel. 0351.414.697).

Începând cu Ziua Naþionalã, pe care Adri-
an Pãunescu o numea, încã din 1983, „1 De-
cembrie, mãreaþã zi, / Neegalata noastrã sãr-
bãtoare...”, veniþi la Craiova, sã participaþi,
pentru trei zile, la Festivalul Internaþional
Adrian Pãunescu.

Pentru a evita interpretãrile ero-
nate asupra structurii ºi conþinutu-
lui variantelor de subiecte la „Limba
ºi literatura românã”, în perspectiva
Evaluãrii Naþionale pentru absolven-
þii clasei a VIII-a în anul ºcolar 2016/
2017, CNEE a republicat precizãrile
anterioare, dar a adãugat o nouã notã
prin care se subliniazã faptul cã do-
cumentul face referire la structura
subiectului, în condiþiile în care, pen-
tru anul ºcolar 2016/2017 programa
în vigoare pentru aceastã dusciplinã
este cea aprobatã prin Ordinul Mi-
nisterului Educaþiei Naþionale

Noutãþi la Evaluarea naþionalã, pentru examenul la „Limba ºi literatura românã”
 În vederea pregãtirii Evaluãrii Naþionale pentru absolven-

þii clasei a VIII-a în anul ºcolar 2016/2017, Centrul Naþional
de Evaluare ºi Examinare (CNEE) a publicat modele de

subiecte , pe www.subiecte2017.edu.ro, în conformitate cu
metodologia specificã. Modelul de subiect pentru disciplina

„Limba ºi literatura românã” a fost însoþit de o serie de
precizãri redactate  cu scopul de a facilita ºi de a optimiza

pregãtirea evaluãrii pentru aceastã disciplinã.
nr.4431/2014. „Conform
algoritmului de proiecta-
re a subiectelor, punctul
de plecare este constituit
de textele „la prima vede-
re”. În situaþia în care tex-
tul propus este doar un
fragment de text, acest
fapt face imposibilã for-
mularea unor cerinþe care
sã solicite elevului uden-
tificarea trãsãturilor schiþei, ale nu-
velei sau ale romanului. Textele su-
port pot fi însã extrase din opere lite-
rare ce aparþin acestor specii”, a pre-

cizat prof.  Nicoleta Liþoiu, purtãtor
de cuvânt al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

De curând, Principesa Margareta, preºedinte al Socie-
tãþii Naþionale de „Cruce Roºie” din România, i-a premiat
pe cei mai merituoºi voluntari ai acestei organizaþii, din
acest an. Peste 50 de voluntari din toatã þara au primit
placheta „Voluntar pentru umanitate”, în semn de aprecie-
re pentru activitatea depusã. Printre cei premiaþi , s-a aflat
ºi  Diana Tatiana Guþã, medic rezident în Craiova, în vâr-
stã de 27 de ani, care face voluntariat din clasa a X-a, fiind
implicatã în toate proiectele Filialei Dolj de „Cruce Roºie”,
formator în domeniul acordãrii primului ajutor.

CRISTI PÃTRU.

Un voluntar de „Cruce Roºie”, din
Craiova, printre cei mai buni 50 din þarã

Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice a lansat o linie
de finanþare pentru îmbunãtãþirea ca-
litãþii serviciilor educaþionale furni-
zate de licee ºi pentru creºterea rate-
lor de tranziþie a elevilor cãtre învãþã-
mântul terþiar. Bugetul total este de
114 milioane de euro, fiind finanþate
cca.1.154 de granturi, cu valori între
70.000 ºi 152.000 de euro. Proiectul
privind învãþãmântul secundar are ca
obiective îmbunãtãþirea tranziþiei de
la liceu la învãþãmântul terþiar ºi creº-
terea gradului de retenþie în primul
an universitar. Vor fi finanþate: activi-
tãþi pedagogice ºi de sprijin, care in-
clud ore remediale, tutorat, consilie-
re, îndrumare/coaching, dezvoltare

Proiecte destinate elevilor
personalã a elevilor, îndrumare ºi ori-
entare în carierã, dezvoltarea de abi-
litãþi socio-emoþionale, activitãþi des-
tinate elevilor din grupuri dezavanta-
jate (de etnie romã; cu cerinþe educa-
þionale speciale; cei cu risc de aban-
don crescut); activitãþi extracurricu-
lare – vizite sau excursii de documen-
tare, stagii de practicã/internship,
participare la diferite competiþii, acti-
vitãþi destinate înfiinþãrii/dezvoltãrii
de reþele ºcolare, etc; activitãþi de
renovare ºi dotare – mici lucrãri interi-
oare de modernizare a spaþiilor de ºco-
larizarev ºi achiziþii de bunuri în scop
educaþional. Proiectele pot fi depuse
pânã pe 19 decembrie.

CRISTI PÃTRU

Un profesor din Dolj a fost pre-
zent, alãturi de cadre didactice din
alte 13 þãri europene, laSeminarul
Internaþional de Contact „Eqtityand
Inclusion in School Education”, la
Malaga, în Spania, în perioada 20 –
24 noiembrie. Dupã mai multe eta-
pe succesive de selecþie, cea care a
fost desemnatã sã reprezinte învã-
þãmântul doljean a fost prof.  Nari-
ana Lulache, de la Colegiul Tehnic
Energetic din Craiova. Principalul
scop al întâlnirii, la care au partici-
pat profesori din Austria, Cipru,
Croaþia, Macedonia, Germania, Le-
tonia, Polonia, Franþa Portugalia,
Nalta, Suedia, Spania, Slovacia ºi

Un profesor din Dolj, prezent la Malaga,
pentru un seminar despre incluziune ºcolarã

România, a fost promovarea creãrii
de parteneriate strategice, legate de
echitate ºi incluziune în educaþia
ºcolarã. Conform precizãrilor prof.
Mariana Lulache, „seminarul de
contact s-a adresat profesioniºti-
lor din domeniul educaþiei (educa-
tori, profesori, directori, consilieri
ºcolari, etc.) ºi reprezentanþilor au-
toritãþilor ºcolare. Toþi participan-
þii au fost interesaþi în proiectarea
ºi implementarea metodologiilor de
promovare a educaþiei inclusive
sau care sunt cuprinse în Progra-
mul „Erasmus+”, cu toate benefi-
ciile care vin de aici”.

CRISTI PÃTRU
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GEORGE POPESCU

S-a stins la o vârstã patriarhalã. Moartea, sus-
pendatã de nenumãrate ori – de la tentative repe-
tate eºuate ale unor servicii secrete din SUA ºi
pânã la ultimii ani de agonie din care n-au lipsit
profeþiile unui sfârºit iminent – l-a ajuns într-un
fel târziu pentru detractorii sãi ºi, oricât de para-
doxal, încã timpuriu pentru milioanele de simpati-
zanþi. Cu o copilãrie nu tocmai sãracã (tatãl era, în
tinereþe, ºi el angajat în lupte de gherilã anti-sis-
tem, cu origini spaniole), s-a distins la învãþãturã,
premiant la o ºcoalã de iezuiþi, apoi student emi-
nent în drept la Havana unde s-a ºi angajat în
rândul combatanþilor revoluþionari, mai întâi strict
contra dictaturii lui Battista instalat ºi protejat e
SUA, apoi evoluând, chiar în timpul unor detenþii,
spre valorile marxiste, pe care ulterior avea sã le
traducã într-o ideologie de o intransigentã ceva
mai acceptabilã decât cele de descendenþã leni-
nist-stalinistã, dar nu mai puþin eficace în reprima-
rea oricãror tentative de libertate.

Nu mã voi opri în context la momentele cruciale
ale destinului sãu politic, de la profeþia vechiului
sãu duºman, Battista însuºi, care, imediat dupã
propria-i înfrângere îi acordase doar un an de su-
pravieþuire, de la triumful asupra invaziei SUA de
pe Plaja porcilor ºi de la pariul eºuãrii dupã dizol-
varea URSS, marele sãu aliat ºi protector.

Ceea ce surprinde acum, în valul de comentarii
succedându-i morþii, este disputa între douã cali-

Fidel Castro – înger sau demon?Fidel Castro – înger sau demon?Fidel Castro – înger sau demon?Fidel Castro – înger sau demon?Fidel Castro – înger sau demon?
ficative într-o formulã dostoievskianã: înger sau
demon? Ori, poate, cu o conjuncþie care de fapt ea
este cea impusã de marele scriitor rus: Înger ºi
Demon. Înger, dacã, dincolo de supoziþii ideologi-
ce abandonate cvasi-unanim, în postmodernita-
tea în care se vorbeºte mai mult de sfârºitul ome-
nirii – sau al OMULUI ºi nici mãcar nu mai contea-
zã câtã poleialã fantezistã se disimuleazã în astfel
de verdicte, exerciþiul sãu de putere într-o þarã micã
ºi izolatã s-a dovedit pânã la urmã seducãtoare
pentru câteva sute de milioane de fani de pe toate
meridianele lumii; ºi demon, în contextul în care,
cu prerogative discreþionare, n-a ezitat sã surpe
orice acces la libertãþi fundamentale, printre care
poate cea de preþ rãmâne, orice s-ar spune ºi s-a
spus, cea aceea a dreptului la exprimare.

Ciudate, demne de harul romanesc al unora
dintre marii scriitori cu care a fost prieten apro-
piat, rãmân abilitãþile sale diplomatice ºi, mai ales,
de orator din spiþa celor antici, dar ºi al celor
ieºiþi de sub pulpanele revoluþiilor ce-au succe-
dat în istorie. A fost, printre altele, un campion
greu de contestat în aceastã privinþã. Cu cele
opt ore ºi ceva cât a durat intervenþia sa la ONU,
în 1960, e dificil de anticipat cã un astfel de re-
cord va fi doborât curând. Ori poate niciodatã.
Era, orice ar spune detractorii sãi, dotat cu o in-
teligenþã singularã. Avea ceea ce numim, cu apro-
ximãri deseori inadecvate, carismã, chiar în sen-

sul „religios” al termenului, aºa explicându-se ºi
atracþia pe care a exercitat-o asupra a nu mai pu-
þin de trei papi. Cât despre oamenii de culturã, n-
a adoptat nici pe departe schismele stalinist-ceau-
ºiste. Dacã vorbim de stângiºtii, oricare vor fi
fost aceºtia. ªi nici dacã vorbim, din nefericire,
într-o ordine inversatã „ideologic”, de cei de
dreapta. De care America Latinã n-a dus deloc
lipsã, dimpotrivã, a tot fost echipatã cu ajutor
din afarã. Aºa trebuie sã ne explicãm ºi majorita-
tea ºefilor de stat de pe acest continent care îi
regretã acum „retragerea”, cu siguranþã nu în
vreun colþiºor cu verdeaþã al vreunui Paradis,
cât mai curând într-unul al Istoriei de neglijat în
deceniile ce vor veni.

Cãci Fidel Castro n-a fost doar El Maximo, a
fost înainte de toate un luptãtor, pentru o justiþie
socialã în þara sa ºi nu numai, dar ºi pentru o altã,
mai corectã ordine politicã ºi mai ale economicã
a Lumii. Iar acest atribut se cuvine pus în direc-
þie corelaþie cu geografia – istoricã, politicã ºi
socialã – a unui întreg continent, cel al Americii
Latine, care ºi azi evocã particularitãþi cu totul ºi
cu totul diverse faþã de establishmentul lumii,
aºa-zis, civilizate.

Unicul adevãr aproape axiomatic rãmâne, dupã
moartea sa, cã ea încheie abia acum un secol
macerat de conflicte, trecutul secol al XX-lea  ªi
nu-i doar o metaforã.

Francois Fillon, candidatul parti-
dului conservator Republicanii, ar
câºtiga categoric alegerile preziden-
þiale din Franþa, chiar ºi în cazul în
care în al doilea tur de scrutin s-ar
confrunta cu Marine Le Pen, liderul
formaþiunii de extremã - dreapta Fron-
tul Naþional, potrivit datelor unui
sondaj de opinie. Fillon ar obþine 67%
din voturile exprimate în al doilea tur
de scrutin, în timp ce Le Pen ar obþi-
ne 33%, aratã datele sondajului rea-
lizat de Harris Interactive. În primul
tur, preºedintele Francois Hollande
ar câºtiga doar 9% din voturi, iar ac-
tualul premier, Manuel Valls, ar obþi-
ne un scor similar. Fostul ministru de
Economie, Emmanuel Macron, ar
obþine 13-14% din sufragii, în timp
ce fostul socialist Jean-Luc Melen-
chon ar lua între 13 ºi 15%. Sondajul
a fost realizat duminicã, pe un eºan-
tion de 6.093 de persoane intervie-
vate online. Francois Fillon a fost ales
drept candidatul partidului francez
Republicanii (centru-dreapta) la scru-
tinul prezidenþial din Franþa, dupã ce
a câºtigat ºi al doilea tur al alegerilor

Marea Britanie vrea acorduri
de reciprocitate cu þãri UE
privind statutul cetãþenilor
post-Brexit

Marea Britanie ºi Polonia inten-
þioneazã sã semneze un acord de re-
ciprocitate privind statutul cetãþe-
nilor celor douã þãri dupã Brexit,
înþelegeri similare urmând sã fie ne-
gociate ºi cu alte state UE, anunþã
un purtãtor de cuvânt al premieru-
lui Theresa May. Prim-ministrul bri-
tanic s-a întâlnit ieri, la Londra, cu
premierul Poloniei, Beata Szydlo,
iar una dintre temele abordate s-a
referit la viitorul celor peste 800.000
de polonezi din Marea Britanie. “În
contextul ieºirii din UE, vor trebui
soluþionate o serie de probleme, iar,
în mod evident, accesul la sistemul
de indemnizaþii sociale trebuie ana-
lizat”, a declarat un purtãtor de cu-
vânt al Theresei May. “Cred cã vom
observa atât la premierul britanic,
cât ºi la cel polonez dorinþa de a se
oferi reciprocitate cetãþenilor brita-
nici ºi polonezi ºi altor cetãþeni din
Europa, vrem sã le oferim certitudi-
ne oamenilor”, a precizat oficialul
britanic. Marea Britanie nu poate
pãrãsi automat Spaþiul Economic
European (SEE) prin decizia de ie-
ºire din Uniunea Europeanã, argu-
menteazã un grup pro-UE care in-
tenþioneazã sã intenteze o acþiune în
justiþie împotriva Guvernului The-
resa May. Institutul proeuropean
British Influence i-a transmis ieri mi-
nistrului pentru Brexit, David Da-
vis, cã va intenta o acþiune judiciarã
pentru a contesta intenþia pãrãsirii
Spaþiului Economic European. Avo-
caþii institutului susþin cã la referen-
dumul din 23 iunie publicul a fost
întrebat dacã Marea Britanie tre-
buie sã pãrãseascã UE, dar întreba-
rea nu s-a referit ºi la apartenenþa la
Spaþiul Economic European. Spe-
cialiºti în drept comunitar susþin cã
Marea Britanie nu poate pãrãsi au-
tomat SEE prin ieºirea din UE, de-
cizia aparþinând Parlamentului de
la Londra, iar procedura fiind dife-
ritã. Însã Guvernul Theresa May cre-
de cã ieºirea din SEE decurge auto-
mat din desprinderea þãrii din UE.
Spaþiul Economic European, creat
în anul 1994, permite circulaþia li-
berã a bunurilor, banilor, serviciilor
ºi persoanelor, incluzând ºi alte sta-
te în afara celor membre UE. Þãrile
nonmembre UE care au acces la
SEE sunt în afara Politicilor Agri-
cole Comune ºi a uniunii vamale,
dar contribuie parþial la bugetul UE
ºi acceptã libera circulaþie a persoa-
nelor. Ieºirea din SEE nu se face prin
activarea Articolului 5 al Tratatu-
lui UE, ci a Articolului 127 al Acor-
dului SEE. Este a doua acþiune ju-
diciarã cu care se confruntã Guver-
nul Theresa May. Recent, Înalta
Curte de Justiþie a decis cã procedu-
ra de ieºire din UE poate fi decisã
doar de Parlament, dat fiind cã re-
ferendumul din iunie nu a avut ca-
racter obligatoriu. Curtea Supremã
de Justiþie va lua decizia definitivã
în decembrie. Acum, Institutul Bri-
tish Influence va contesta din nou
procedura Brexit, argumentând cã
Marea Britanie nu poate ieºi auto-
mat din SEE prin pãrãsirea Uniu-
nii Europene. “Tema apartenenþei
la piaþa comunã nu a fost pe buleti-
nul de vot”, a declarat Jonathan
Lis, un reprezentant al Institutului
British Influence. Un argument pu-
ternic privind diferenþa între SEE
ºi UE va fi cazul Croaþiei, care a
devenit membrã a zonei economice
abia la nouã luni dupã admiterea
în Uniunea Europeanã.

Francois Fillon ar câºtiga categoric alegerile
prezidenþiale din Franþa în faþa lui Marine Le Pen

primare din cadrul partidului. “Am
misiunea de a înfrânge inacþiunea ºi
demagogia. Stânga este un eºec. Ex-
trema dreaptã este faliment”, a de-
clarat Fillon, în cadrul unui discurs
susþinut în faþa susþinãtorilor sãi,
dupã obþinerea victoriei. Dupã nu-
mãrarea sufragiilor din 9.926 de sec-
þii din totalul de 10.229 de secþii de
vot deschise, Francois Fillon avea
66.5% din voturi. Alain Juppe, con-

tracandidatul sãu din turul al doilea
al alegerilor primare, a declarat cã îl
va susþine pe Fillon în cursa pentru
Palatul Elysee, în cadrul cãreia este
de aºteptat ca Fillon sã ajungã în al
doilea tur al scrutinului prezidenþial,
unde ar putea sã se confrunte cu
Marine Le Pen, ºefa partidului de
extremã dreapta Frontul Naþional. În
timpul campaniei electorale, Fillon a
propus reducerea masivã a cheltuie-

lilor publice ºi o legislaþie mai permi-
sivã în ceea ce priveºte piaþa muncii.
A mai anunþat cã doreºte ridicarea
vârstei de pensionare ºi renunþarea
la sãptãmâna de lucru de 35 de ore.
Planul de reformã economicã radica-
lã pentru a “stopa declinul Franþei”
propus de Fillon include reducerea a
jumãtate de milion de slujbe în do-
meniul public. În plan internaþional,
Fillon este în favoarea unei alianþe
cu Moscova ºi este de pãrere cã UE
ar trebui sã renunþe la sancþiunile
impuse Rusiei pentru rolul jucat în
conflictul din Ucraina. Fost premier
în timpul mandatului de preºedinte
al lui Nicolas Sarkozy, Fillon a mai
spus cã nu crede cã Franþa ar trebui
sã fie o societate multiculturalã ºi s-
a pronunþat pentru introducerea
unor mãsuri mai dure în ceea ce pri-
veºte lupta împotriva terorismului.
Fillon este considerat un conserva-
tor social, adept al reformei pieþei li-
bere, admirator al fostului premier
britanic Margaret Thatcher, el se
opune cãsãtoriilor persoanelor de
acelaºi sex.

Posibilul Cabinet de miliardari al lui Donald Trump
ar valora mai mult decât PIB-urile a 100 de þãri

Averile raportate ale celor 23 de
membri pe care i-ar putea avea Cabine-
tul lui Donald Trump, estimate la 35 de
miliarde de dolari, ar depãºi PIB-urile din
2015 a 100 de þãri ºi ar valora cât PIB-ul
Republicii Democrate Congo, care are o
populaþie de 77,2 milioane de locuitori.
Datele, calculate de publicaþia Politico,
sunt uºor speculative ºi se bazeazã pe
mãrturiile lui Trump în legãturã cu pro-
pria avere. Dacã se calculeazã valoarea
de zece miliarde de euro a averii lui
Trump, având în vedere cã nu se ºtie
suma realã, deoarece acesta a refuzat sã
publice declaraþiile de venituri, ºi s-ar
adãuga la cele 5,1 miliarde de dolari ale
familiei lui Betsy DeVos, secretarul nu-
mit pe domeniul educaþiei, averea celor
doi depãºeºte deja PIB-urile a 79 de þãri,
printre care ºi Mozambic, o þarã cu 28

de milioane de locuitori. Dacã se iau în
considerare averea de 14,9 miliarde de
dolari a lui Harold Hamm, consilierul lui
Trump ºi presupus secretar al energiei
ºi cea a potenþialului secretar al comer-
þului, Wilbur Ross, care valoreazã 2,9
miliarde de dolari, suma ajunge la valoa-
rea PIB-ul Bahrainului, evaluat la 32,2 mi-
liarde de dolari. De asemenea, se pot adã-
uga averile lui Mitt Romney (estimatã, în
2012, la 230 de milioane de dolari) ºi cea a
lui Rudy Giuliani (estimatã la câteva zeci
de milioane), care concureazã pentru
postul de secretar de stat. Averea cabi-
netului Trump, estimatã la 35 de miliarde
de dolari, s-ar situa peste Produsul In-
tern Brut al Boliviei (33,2 miliarde de do-
lari), Coastei de Azur (31,8 miliarde de
dolari), Libiei (29,1 miliarde de dolari) ºi
Letoniei (27 de miliarde de dolari).
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Anunþul tãu!
Comuna Teasc, anunþã publi-

cul interesat de solicitarea avizu-
lui de gospodãrirea apelor pen-
tru investiþia: Reþea de canaliza-
re ºi staþie de epurare în comuna
Teasc, judeþul Dolj- continuare
lucrãri. Relaþii la sediul primãriei
sau la  telefon: 0251/370.728.

Primãria Municipiului Bãi-
leºti scoate la licitaþie în vederea
concesionãrii teren în suprafaþã
de 1431 mp situat în strada Vic-
toriei Nr.120A, în data de 22 de-
cembrie 2016. Relaþii suplimen-
tare la sediul  Primãriei Munici-
piului Bãileºti, str. Revoluþiei
Nr.1. Telefon: 0251/311.017.

Consultare publicã

Primãria Municipiului Craiova a iniþiat procedura de
consultare publicã, în conformitate cu prevederile Legii
52/2003 privind transparenta decizionalã în adminis-
traþia publicã, pentru „Regulamentul privind apli-
carea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe do-
meniul public al municipiului Craiova”.

Regulamentul ºi documentele aferente, sunt dispo-
nibile, pentru consultare, pe site-ul Primãriei Munici-
piului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica
„Proiecte de acte normative supuse consultãrii”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate
pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de
recomandare cu privire la proiectul supus consultãrii,
pânã la data de 21 decembrie a.c., la Centrul de Infor-
matii pentru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiu-
lui Craiova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561
sau e-mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajez domniºoarã cu
permis de conducere.
Telefon: 0729/960.870
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a  lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet. Ga-
rantez calitatea. Telefon:
0755/010.296.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã confort
A – Centru (40m) etaj I,
cu balcon închis, boxã la
subsol- luminã. Telefon:
0766/304.708.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbunã-
tãþirile. Telefon: 0745/
995.125.

CASE
Vând casã Craiova, 5 ca-
mere, 2 bãi, încãlzire
centralã sau schimb cu
apartament. Telefon:
0746/498.818.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru, ca-
dastru, carte funciarã,
unic vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.

Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj, din
cãrãmidã (anul construc-
þiei: 1967), 3 camere (cu
sobe de teracotã, par-
chet ºi mobilã), douã
holuri ºi bucãtãrie; ane-
xe gospodãreºti ºi beci;
teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi; fân-
tânã în curte ºi posibilita-
te de racordare la reþea-
ua publicã de alimenta-
re cu apã. Preþ: 50.000
lei, negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând vilã Centru. Tele-
fon: 0740/757.206.
D+P,6 camere, depen-
dinþe, pivniþã, utilitãþi, te-
ren 1300mp, gard beon,
str. Bucovãþ. Telefon:
0769/360.741.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfal-
t,lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu de
Jos, utilitãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.

AUTO
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate
recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice, oglinzi
electrice, pilot automat,
stare impecabilã. Preþ
3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; -
Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.
VÂNZÃRI UTILAJE AGRICOLE
VÂND semãnãtoare pã-
ioase Craiova, an de fa-
bricaþie 2008, stare foar-
te bunã. Telefon: 0742/
176.320.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/0,60
foarte puþin folosit, sau
la schimb cu un calorifer
de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând miere. Telefon:
0762/256.812.
Vând televiozor color
IVORY cu telecomandã
în bunã stare de funcþio-
nare . Preþ 100 lei. Tele-
fon: 0351/ 808.490 sau
0740/ 515.044
Vând televizor Panaso-
nic în  stare bunã de
funcþionare, maºinã de
spãlat Whirlpool. Telefon:
0351/414.149.
Vând aparat gimnasti-
cã AB-ROCKET nou
150 lei. telefon. 0351/
413.276.
Vând þuicã de prunã. Te-
lefon: 0765/ 291.623.
Vând porci greutãþi dife-
rite- ªimnic. Telefon:
0756/029.777
Vând coº metalic 5 m
- pentru sobe, centra-
le termice - D15mm,
jgheaburi tablã, cârli-
ge, apomentru apã,
parazãpezi. Telefon:
0767/153.551.

Vând colþar sufragerie pe
burete 1300 lei, sufrage-
rie 350 lei. Telefon: 0351/
463.661; 0742/884.839
Vând pat mecanic, cen-
tralã termicã Bosch, sal-
tea dublã, cãrucior han-
dicap, TV color 102 cm,
sobã teracotã, 2 picioa-
re schelã metalicã. Tele-
fon: 0761/853.192.
Vând calorifer din fontã
cu 5 elemenþi, 50 lei. Te-
lefon: 0351/416.166.
Vând þuicã de prunã, vin,
casã de marcat marca
Samsung pentru piese.
Telefon: 0727/884.205.
Presã hidraulicã mase
plastice, aragaz 3 ochiuri
funcþionabil, giurgiuvele trei
canate cu geamuri vopsi-
te. Cielo- 2006 cu gaz.
Telefon: 0767/153.551.
Vând 4 gropi în cimitirul
Romaneºti- Craiova. Te-
lefon: 0744/846.895.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune
tapiþate, pat dublu, co-
modã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Telefon:
0351/806.512.
Vând menghinã instala-
þii butelie aragaz. Telefon:
0767/153.551.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 29 noiembrie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Consultare publicã

Primãria Municipiului Craiova a iniþiat procedura de
consultare publicã, în conformitate cu prevederile Legii
52/2003 privind transparenta decizionalã în administra-
þia publicã, pentru „Proiectul de hotãrâre privind apro-
barea criteriilor de încadrare în categoria clãdirilor
ºi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul muni-
cipiului Craiova ºi a procedurii de lucru”.

Proiectul de hotãrâre ºi documentele aferente, sunt
disponibile, pentru consultare, pe site-ul Primãriei Mu-
nicipiului Craiova, www.primariacraiova.ro, la rubrica
„Proiecte de acte normative supuse consultãrii”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot
depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de re-
comandare cu privire la proiectul supus consultãrii, pânã
la data de 21 decembrie a.c., la Centrul de Informatii
pentru Cetãþeni din cadrul Primãriei Municipiului Cra-
iova, str A.I. Cuza nr. 7, prin fax: 0251.411.561 sau e-
mail: consultarepublica@primariacraiova.ro.

DIRECÞIA TEHNICÃ

ANUNÞ

 CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ, anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul :

Modernizare DJ 542, Lim. Jud. Olt – Zvorsca – Amãrãºtii de Sus –
Amãrãºtii de Jos – Dãbuleni (DN54A), km 17+610 – 45+170, propus
a fi amplasat pe raza comunelor Amãrãºtii de Sus, Amãrãºtii de Jos,
Dãbuleni.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, str. Petru Rareº, nr.1 ºi sediul Consiliului
Judeþean Dolj, str. Unirii, nr. 19, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30
ºi vineri între orele 8:00-14:00.

Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului  Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, fax: 0251/419035, e-
mail :office@apmdj.anpm.ro

Vând sãpun de casã 5
lei / kg, ºubã îmblãnitã,
guler astrahan pe co-
mandã, 4 bare cornier
de 70 cm, lungime
2,80m, 3 foi tablã zinca-
tã 2/1- 15 lei buc. Tele-
fon: 0770/303.445.
Drujbã electricã EINªEL
lanþ rezervã- 200lei, cru-
ce albã scrisã 1200/400-
80 lei, covor persan 200/
1800 bine întreþinut –
100 lei, televizor color cu
telecomandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune un
aparat de radio cu picup
ºi o noptierã pentru tele-
fon. Preþuri mici. Telefon:
0752/392.445.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4- mormânt - construit
din ciment, gard  fier, 3/
1,5 m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon: 0745/
601.438; 0740/012.173.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.

Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii – 30
RON, aparat pentru ca-
fea 60 RON. Negociabil.
Telefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
Vând 3 uºi solide brad noi
2 m x 0,90 m, 2 cu toc
negociabil, 3 arzãtoare
gaze sobã- 150 w.  Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând baloþi lucernã ºi bi-
cicletã copii pentru vâr-
sta de 7 ani. Telefon:
0764/779.702.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 3
camere decomandate
etaj1/8 zona Rotonda,
mobilat. Preþ 360 Euro
negociabil. Telefon: 0746/
541.175.

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat, 2 camere
decomandate, microcen-
tralã, aer condiþionat, igie-
nã ºi liniºte deplinã. Tele-
fon: 0722/956.600.
Primesc în gazdã o salaria-
tã la bloc, chirie + utilitãþi 500
lei. Telefon: 0762/850.986
Închiriez apartament
douã camere decoman-
date, confortabil în zona
centralã, preferabil stu-
denþi. Negociabil. Telefon:
0767/008.528.

Închiriez apartament ul-
tracentral. Telefon: 0755/
074.742.
Închiriez spãlãtorie. Tele-
fon: 0726/230.679.
MATRIMONIALE
Pensionar 67 ani de la
þarã, sufletist, bun, doresc
femeie de casã, onestã,
loialã,vârsta 62-70 ani.
Constantin Constantin -
Comuna Dãnciuleºti
nr.136 Gorj Agenþia poº-
talã Petrãchei- Gorj.
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Atât bãieþii, cât ºi fetele de la SCM U Cra-
iova dau piept, mâine, în Bãnie, cu ªtiinþa
Bacãu. Echipa masculinã, care porneºte net
favoritã, vine dupã o înfrângere cu 1-3 la Ga-
laþi, pe când oponenta s-a impus cu 3-0 în
derby-ul moldav cu ultima clasatã, Piatra
Neamþ.

La feminin, trupa lui Daniel Sãvoiu ºi Puºa
Dina tocmai ce a înregistrat al 9-lea eºec din
tot atâtea dispute, 0-3 la Iaºi, timp în care
bãcãuancele câºtigau cu acelaºi rezultat în

Echipele de volei primesc vizita ªtiinþei BacãuEchipele de volei primesc vizita ªtiinþei BacãuEchipele de volei primesc vizita ªtiinþei BacãuEchipele de volei primesc vizita ªtiinþei BacãuEchipele de volei primesc vizita ªtiinþei Bacãu

Divizia A1 (M) – etapa a 10-a
Miercuri: SCM U CRAIOVA – CS ªtiinþa Ba-

cãu (18:00, Sala Polivalentã), CSA Steaua Bu-
cureºti – CSM Bucureºti, CS Arcada Galaþi –
CS Unirea Dej, CS ªtiinþa Explorãri Baia Mare –
VCM LPS Piatra Neamþ, ACS Municipal Zalãu
– CS Caransebeº, LMV Tricolorul Ploieºti – CS
“U” Cluj.

Clasament
1. Zalãu 22 7. Caransebeº 11
2. Steaua 22 8. Baia Mare 10
3. Galaþi 22 9. Bacãu 10
4. Ploieºti 20 10. Dej 7
5. CRAIOVA 15 11. “U” Cluj 7
6. CSM Buc. 14 12. Piatra N. 2

Divizia A1 (F) – etapa a 10-a
Miercuri: SCM U CRAIOVA – CS ªtiinþa Ba-

cãu (14:00, Sala Sporturilor “Ion Constantines-
cu”), VC Unic LPS Piatra Neamþ – CSM Târgo-
viºte, CS Dinamo Bucureºti – CSM Bucureºti,
CSM Lugoj – CSU Medicina CSS Tg. Mureº,
SCM Piteºti – ACS Penicilina Iaºi. Partida CS
Alba-Blaj – CSU Galaþi s-a jucat deja, încheindu-
se cu scorul de 3-0 în favoarea gazdelor.

Clasament
1. Alba-Blaj* 29 7. Piteºti 11
2. Târgoviºte 21 8. Lugoj 10
3. Dinamo 21 9. Iaºi 9
4. CSM Buc. 19 10. Tg. Mureº 8
5. Bacãu 19 11. Galaþi* 3
6. Piatra N. 14 12. CRAIOVA 1
* - un joc în plus.

faþa lui CSM Lugoj. În campionatul trecut,
voleibalistele noastre bãteau ªtiinþa cu 3-1
în Bãnie, producând una dintre marile surpri-
ze ale sezonului. Acum însã, un astfel de dez-
nodãmânt pare de domeniul ºtiinþifico-fan-
tasticului. Doar trei seturi ºi-au trecut în cont
jucãtoarele alb-albastre în actuala stagiune,
toate pe teren propriu ºi în compania nou-
promovatelor, unul în runda inauguralã, cu
Galaþiul, iar celelelate în urmã cu douã etape,
contra Piteºtiului.

Dupã patru finale pierdute (1981,
2006, 2008 ºi 2011), Argentina a reu-
ºit în cele din urmã sã intre în pose-
sia  „Salatierei de argint”, învin-
gând, duminicã searã, cu 3-2 Croa-
þia, chiar la Zagreb.

În dezavantaj dupã primele douã
zile, sud-americanii au restabilit
egalitatea prin Juan Martin Del Po-
tro (38 ATP), care a reuºit sã revinã
de la 0-2 la seturi în faþa lui Marin
Cilic (6 ATP), scor 6-7 (4), 2-6, 7-5,

Marþi
DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia – ASA, Viitorul –

Iaºi.
DIGI SPORT 2
16:00, 19:00 – FOTBAL Italia – Cupa: Empoli – Cesena, Chievo

– Novara / 21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Liverpool –
Leeds.

DIGI SPORT 3
21:00, 23:00 – FOTBAL Spania – Cupa: Leganes – Valencia,

Betis – Deportivo.
DIGI SPORT 4
20:00, 22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lille – Caen, Dijon –

Monaco.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia – ASA, Viitorul –

Iaºi / 5:00 – HOCHEI – NHL: Anaheim – Montreal.
EUROSPORT 1
8:00, 11:30 – FOTBAL (F) – CM U-20 / 21:00 – SNOOKER –

Campionatul Britanic: etapa a 4-a.
LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia – ASA, Viitorul –

Iaºi.
Miercuri

DIGI SPORT 1
14:00, 17:30, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – Timiºoa-

ra, Botoºani – Mediaº, Dinamo – Steaua.
DIGI SPORT 2
16:00 – FOTBAL Italia – Cupa: Palermo – Spezia / 18:30 – FOT-

BAL Rusia – Premier League: Zenit – Ufa / 23:00 – FOTBAL
Spania – Cupa: Hercules – Barcelona.

DIGI SPORT 3
20:00 – FOTBAL Spania – Cupa: Real Madrid – Leonesa / 22:00

– FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Manchester Utd – West Ham.
DIGI SPORT 4
19:00 – BASCHET (M) – Liga Campionilor: CSM Oradea –

Venezia / 21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Arsenal – Sout-
hampton.

DOLCE SPORT 1
14:00, 17:30, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – Timiºoa-

ra, Botoºani – Mediaº, Dinamo – Steaua / 5:30 – HOCHEI – NHL:
Los Angeles – San Jose.

DOLCE SPORT 2
18:30 – FOTBAL Rusia – Premier League: Zenit – Ufa.
DOLCE SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – Liga Campionilor: CSM Oradea –

Venezia.
EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Campionatul Britanic: optimi / 19:00 –

BIATLON (F) – CM / 21:00 – SNOOKER – Camp. Br.: optimi / 2:00
– FOTBAL SUA/Canada – MLS: Toronto – Montreal.

EUROSPORT 2
18:30, 21:00 – BASCHET (M) – Eurocupa: Khimki – Alba Berlin,

Bayern Munchen – Malaga.
LOOK TV
14:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – Timiºoara.
LOOK PLUS
17:30, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Botoºani – Mediaº, Dinamo –

Steaua.

BASCHET (M)

Craiova – Steaua, în sferturile
de finalã ale Cupei României
SCM U Craiova va înfrunta pe

Steaua CSM Eximbank Bucureºti în
sferturile Cupei României, conform
tragerii la sorþi efectuate, ieri, la se-
diul FRB. Meciul se va juca într-o
singurã manºã, în cadrul unui tur-
neu “Final 8”, gãzduit, s-a decis de
asemenea ieri, de Sala Transilvania
din Sibiu, care a primit ºi dreptul de
a organiza All Star Game 2017.

Celelalalte partide din aceastã
fazã a competiþiei sunt:  BC CSU
Sibiu – U-BT Cluj-Napoca, BC

Mureº Tg. Mureº – CS Phoenix
Galaþi ºi BC SCM Timiºoara – CSM
CSU Oradea.

Partidele lor avea loc, în aceeaºi
ordine, în 14 ºi 15 februarie 2017, iar
semifinalele ºi finala în datele de 16
ºi 17. Dacã vor trece de Steaua, cra-
iovenii vor juca în penultimul act cu
învingãtoarea dintre Sibiu ºi Cluj.

Împotriva Stelei va evolua SCM
U ºi în viitoarea etapã din Liga Na-
þionalã, meci programat sâmbãtã, în
Capitalã.

HANDBAL

În ultimul test înainte de Euro,

România – învinsã de Ungaria
în finala Trofeului Carpaþi

Reprezentativa României a pier-
dut, duminicã searã, la Cluj-Napoca,
în faþa Ungariei, scor 24-29 (12-14),
partida disputatã în finala Trofeului
Carpaþi. A fost ultimul test pentru tri-
colore înaintea participãrii la Campio-
natul European (4/18 decembrie), dar
ºi meciul care a consfiinþit retragerea
oficialã a Aureliei Brãdeanu de la pri-
ma reprezentativã.

Pentru România a evoluat ºi echi-
piera SCM-ului, Cristina Zamfir, care
a reuºit o prestaþie notabilã, perfo-
rând butul maghiar în cinci rânduri.

România: Dedu, Voicu – portari;

Chiricuþã, Szucs, Geiger (5 goluri),
Pintea, Buceschi 5, Brãdeanu 1, Flo-
rica 2, Laslo, Udriºtoiu 1, L. Popa,
Manea, M. Neagu 1, Zamfir 5, Zamfi-
rescu 1, Chintoan 1, Chiper 2.

În finala micã, România B, la care
au evoluat ºi craiovencele Duman-
ska ºi Apipie (3 goluri), a cedat con-
tra Olandei B la loviturile de departa-
jare 29-31 (26-26, 14-12).

Revenind la prima reprezentativã,
echipa lui Ambros Martin va întâlni
la turneul final, în Grupa D, Norvegia
(5 decembrie), Rusia (7 decembrie) ºi
Croaþia (9 decembrie).

TENIS

Argentina a câºtigat în premierã Cupa Davis
6-4, 6-3. În meciul decisiv, Federico
Delbonis (41 ATP) a trecut fãrã
probleme de Ivo Karlovic (20 ATP),
6-3, 6-4, 6-2.

Vineri, Cilic îl învinsese pe Delbo-
nis, scor 6-3, 7-5, 3-6, 1-6, 6-2, Del
Potro pe Karlovic, 6-4, 6-7 (6), 6-3, 7-
5, pentru ca sâmbãtã, perechea  Ma-
rin Cilic/Ivan Dodig sã se impunã în
minimum de seturi în compania cu-
plului Juan Martin Del Potro/Leonar-
do Mayer, scor 7-6 (2), 7-6 (4), 6-3.

Joi
DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Voluntari, Astra –

CFR Cluj.
DIGI SPORT 2
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Dinamo – Braga /

22:00 – FOTBAL Italia – Cupa: Bologna – Verona.
DIGI SPORT 3
19:00 – FOTBAL Italia – Cupa: Genoa – Perugia / 21:00, 23:00 –

FOTBAL Spania – Cupa: Valladolid – Sociedad, Santander –
Bilbao.

DIGI SPORT 4
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Unics – EA Milan,

Fenerbahce – Real Madrid.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Voluntari, Astra –

CFR Cluj / 5:00 – HOCHEI – NHL: Vancouver – Anaheim.
DOLCE SPORT 2
19:30 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Dinamo – Braga.
EUROSPORT 1
15:00 – SNOOKER – Campionatul Britanic: optimi / 19:00 –

BIATLON (M) – CM / 21:00 – SNOOKER – Camp. Br.: optimi.
LOOK TV
18:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – Voluntari.
LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Liga I: Astra – CFR Cluj.

Vineri
DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Mioveni – Juventus Bucureºti /

20:30 – FOTBAL – Liga I: Iaºi – Concordia.
DIGI SPORT 2
17:15 – BASCHET (M) – Liga Naþionalã: Dinamo – U-BT Cluj /

19:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: CSM Bucureºti –
Cãlãraºi / 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Napoli – Inter.

DIGI SPORT 3
19:00, 22:00 – BASCHET (M) – Euroliga: Darussafaka – Olym-

piacos, Barcelona – Panathinaikos.
DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Caen – Dijon.
DOLCE SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Mioveni – Juventus Bucureºti /

20:30 – FOTBAL – Liga I: Iaºi – Concordia / 3:00 – BASCHET
NBA: Chicago – Cleveland.

DOLCE SPORT 2
9:00 – JUDO – Grand Slam la Tokyo / 19:00 – HANDBAL (M)

– Liga Naþionalã: CSM Bucureºti – Cãlãraºi.
EUROSPORT 1
12:00 – COMBINATA NORDICÃ (echipe) – CM / 13:00 – SCHI

FOND (M, F) – CM / 15:00 – COMBINATA NORDICÃ (sprint
echipe) – CM / 16:00 – SNOOKER – Campionatul Britanic: sfer-
turi / 19:30, 21:30 – SCHI ALPIN (M, F) – CM / 23:00 – CÃLÃRIE
– Mastersul European.

EUROSPORT 2
15:00 – SNOOKER – Campionatul Britanic: sferturi / 17:00 –

SANIE (Dublu) – CM / 19:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE (M)
– CM / 21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Mainz – Bay-
ern Munchen.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Iaºi – Concordia.

SPORT LA TV, 29 NOIEMBRIE-2 DECEMBRIE –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

0723055640 -  grupa 2009
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

0723055640 -  grupa 2009
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

0723055640 -  grupa 2009
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
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Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
 antrenor Dobrotescu Alin, tel.

0723055640 -  grupa 2009
Program-Luni ºi Miercuri 17,30- 19,00

la Liceul Henri Coandã (Balon)
 antrenorMogoºanu Daniel, tel.

0763311207 -  grupa 2010-2011
Program-Marþi ºi Joi 17,30- 19,00 la Liceul

Henri Coandã (Balon)

Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
organizeazã înscrieri  la fotbal,

pentru grupele de copii nãscuþi în anii
2008, 2009, 2010, 2011 astfel:

 antrenor Vitan Radu, tel. 0752190531 -
grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
la Scoala nr. 32 (Balon)
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Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova
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grupa 2008

Program-Luni ºi Miercuri 17,00 - 18,30
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1. Steaua 17 10 4 3 22-11 34
2. Gaz Metan 17 8 6 3 24-18 30
3. Craiova 17 9 3 5 24-18 30
4. Viitorul 17 9 3 5 21-17 30
5. CFR Cluj 16 9 5 2 28-12 26
6. Dinamo 17 7 5 5 28-20 26
7. Botoºani 17 7 3 7 23-17 24
8. Voluntari 17 6 3 7 23-24 21
9. Pandurii 16 5 5 6 17-20 20
10. Astra 17 5 5 7 16-22 20
11. Chiajna 17 4 4 9 9-21 16
12. CSMP Iaºi 17 4 4 9 14-19 16
13. ACS Poli 17 5 3 9 18-29 4
14. ASA 17 2 3 12 12-31 3

CFR Cluj ºi ASA sunt penalizate cu 6 puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.
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Liga I – etapa a 17-a

ASA – Viitorul 0-2
Au marcat: R. Marin 24 – pen., Boli 45.
CSMS Iaºi – „U” Craiova 2-1
Au marcat: Ciucur 5, Bole 72 – pen. / Bãluþã 44.
Gaz Metan – Concordia 3-1
Au marcat: Axente 59, 72, Llullaku 67 / C. Ciobanu.
FC Voluntari – Dinamo 2-1
Au marcat: Ad. Bãlan 77 / Gnohere 64, Rotariu 88.
ACS Poli – Astra 2-0
Au marcat: ªeroni 37, Henrique 54.
Steaua – FC Botoºani 0-0
Meciul CFR Cluj – Pandurii, astãzi, ora 20.30

Cuvântul Libertãþii este singu-
rul ziar care are cel puþin un repre-
zentant la fiecare meci al ªtiinþei,
atât la cele din deplasare, cu atât
mai mult la cele de pe teren pro-
priu. „Primul cotidian al Olteniei”
a fost prezent astfel la toate jocu-
rile din acest campionat ºi nu a ra-
tat nici deplasarea de peste 1.200
de kilometri de la Iaºi. Acolo unde,
surprinzãtor, nu a fost zãrit niciun
oficial al Universitãþii Craiova. Câþi-
va dintre conducãtorii ieºeni chiar
se întrebau care dintre fostele glo-
rii ale ªtiinþei a însoþit echipa în
Moldova sau unde se aflã, spre
exemplu, managerul general, Mar-
cel Popescu. Au fost surprinºi sã
afle cã echipa din Bãnie nu are nici-
un reprezentant din conducere.
Dupã modul cum s-a desfãºurat a
doua reprizã, în care alb-albaºtrii
au avut alt ritm faþã de cel cu care
ne obiºnuiserã, unii oameni de fot-
bal din Dulcele Târg comentau
chiar cã absenþa conducãtorilor

Liga I – etapa a 18-a

Concordia – ASA, astãzi, ora 18
Viitorul – CSMP Iaºi, astãzi, ora 20.30
„U” Craiova – ACS Poli, mâine, ora 14
FC Botoºani – Gaz Metan, mâine, ora 17.30
Dinamo – Steaua, mâine, ora 20.30
Pandurii – FC Voluntari, joi, ora 18
Astra – CFR Cluj, joi, ora 20.30

Calancea – Fãrã vreo vinã la
goluri, a avut vreo douã ezitãri în
repriza secundã, dar ºi douã inter-
venþii excelente, în situaþii grele.

Briceag – Evoluþie bunã în am-
bele faze, a avut o centrare per-
fectã, cu dreptul, pentru Rambe,
pe final.

Popov – Ne-a adus aminte de
gafa din prima etapã, de la Seve-
rin, cu Pandurii, prin intervenþia de
la penalty. Creþu nu avea viitor în
acea fazã. A mai alunecat de douã
ori de parcã se juca pe „Mihai Fla-
maropol”, dar probabil va juca în
continuare. Se pare cã unii fani au
dreptate, Popov e pentru Mulþes-
cu ce era Târnãcop pentru Cârþu.

Acka – N-a greºit, a fost des-
tul de exact, ºi-a asumat ºi unele
riscuri la ieºirile în bandã, pe un
teren alunecos.

Vãtãjelu – Meci bun, chiar
dacã uneori a uitat sã revinã în apã-
rare, însã efortul sãu a fost unul
deosebit în bandã, unde a învãluit
de multe ori, a preluat excelent. A
avut ºi o ocazie în repriza a doua,
când a pãtruns ºi a tras din unghi,
fiindcã nu a avut pentru cine cen-
tra.

Zlatinski – Evoluþie bunã, deºi
a fost singur în faþa apãrãrii, a avut
un travaliu deosebit ºi o pasã ex-
celentã la golul lui Bãluþã. A fost
aproape de gol la lovitura liberã din
repriza secundã.

Ivan – Nu prea s-a implicat în
joc, deºi multe mingi l-au cãutat.
Sato l-a blocat bine. Nu a avut nicio
ocazie.

Bãluþã – Cel mai bun jucãtor al
Universitãþii, nu doar pentru cã a
marcat. Extrem de activ pânã când
a obosit, în ultimul sfert de orã.
Execuþie excelentã la faza golului,

Alb-albaºtrii sub lupã
Popov-Rocha-Mãzã-Bancu-Surugiu,Popov-Rocha-Mãzã-Bancu-Surugiu,Popov-Rocha-Mãzã-Bancu-Surugiu,Popov-Rocha-Mãzã-Bancu-Surugiu,Popov-Rocha-Mãzã-Bancu-Surugiu,

cvintetul pierzãtor în Copoucvintetul pierzãtor în Copoucvintetul pierzãtor în Copoucvintetul pierzãtor în Copoucvintetul pierzãtor în Copou
a mai avut un ºut periculos, în re-
priza secundã. Dacã mai lucreazã
la acest capitol, este jucãtor de
naþionalã.

Nuno Rocha – Nu a mai dat un
gol cam de când nu mai câºtigase
Iaºiul în Liga I. A ratat o ocazie
imensã, probabil este cu gândul la
plecare, fiind în ultimul an de con-
tract.

Bancu – Sezon execrabil al ce-
lui care a fost cel mai bun jucãtor
în stagiunea trecutã. Schimbarea
din minutul 40 a venit firesc, dupã
ce pierduse toate mingile. De alt-
fel, el a ºi fost exclus din lot ieri,
pe termen nelimitat, de antrenorul
Mulþescu.

Mãzãrache – Prestaþie ridicolã per
total. A început vârf ºi a ratat o ocazie

imensã de gol, iar când i s-a schim-
bat poziþia nu a mai contat în joc.

Rambe – Deºi mulþi l-au înfie-
rat, nu a fost cel mai slab meci al
lui, a deviat de câteva ori foarte bine
pentru coechipieri. Aceºtia l-au
cãutat cu multe mingi în ultima ju-
mãtate de orã, dar era greu sã se
impunã între 2-3 fundaºi adverºi.
A ratat o ocazie imensã pe final.
Rambe are puþine lucruri în comun
cu fotbalul, dar era singurul care
se putea impune în jocul aerian.

Surugiu – În loc sã aducã un plus
ºi sã speculeze minutele acordate, a
jucat la miºto. Mulþescu l-a preferat
lui Manea, pe care l-a pedepsit pen-
tru prestaþia din prima reprizã cu
Astra ºi l-a lãsat în afara lotului, dar
puºiul chiar meritã forþat.

ªtiinþa, abandonatã de oficiali în Moldovaªtiinþa, abandonatã de oficiali în Moldovaªtiinþa, abandonatã de oficiali în Moldovaªtiinþa, abandonatã de oficiali în Moldovaªtiinþa, abandonatã de oficiali în Moldova
Circa 25 de fani i-au încurajat pe alb-albaºtri la Iaºi, însã niciun

conducãtor al clubului nu au catadicsit sã se deplaseze în Moldova
olteni ar fi legatã de un eventual
„blat”: „Îi fãcãturî, ãi, cã pi buni
nu-i bãtiau ai noºtri pi Craiova niºi
în visi, poati di-asta n-au ghinit ºie-
fii lor la mieº”.

Nu ºtim dacã decizia de a-i lãsa
pe alb-albaºtrii „de capul lor” a fost
luatã din cauza distanþei mari, din
lipã de interes, sau pentru a limita
cheltuielile de cazare ºi transport,
însã cert este cã niciun oficial nu a
catadicsit sã meargã pânã la Iaºi.
Au fãcut-o însã 25 de suporteri din
Craiova, care au cãlãtorit mai mult
de 20 de ore ºi au suportat gerul de
la ora partidei, strigând timp de 90
de minute pentru culori, în ciuda
înfrângerii. Nici mãcar la final n-au
fost fãcute reproºuri la adresa ju-
cãtorilor din peluza ocupatã de ol-
teni, doar îmbãrbãtãri ºi rugãminþi
ca meciul cu Timiºoara sã fie tratat
ca unul pe viaþã ºi pe moarte.

Unde se aflau, totuºi, conducã-
torii clubului? Oricum organigra-
ma clubului nu este prea stufoasã,

însã câteva persoane conþine. Fi-
nanþatorul, Mihai Rotaru, nu apare
oficial în organigramã, ca preºe-
dinte al Consiliului de Administra-
þie fiind trecut Adrian Andrici. Ori-
cum, niciunul dintre cei doi nu a
fost zãrit prin Copou. În timp ce

ªtiinþa evolua în Copou, manage-
rul general, Marcel Popescu, „dãn-
þuia” la o sindrofie a unui hotel din
Bãnie, partener al ªtiinþei.

Reprezentatul ªtiinþei la Iaºi,
dacã i se poate spune aºa, a fost
„celebrul” Milicã, despre care mulþi
suporteri habar n-au cine este. Ar
fi avut ocazia sã audã de el atunci
când Sorin Cârþu l-a bruscat în tim-
pul unui meci de pe „Extensiv”, la
care Emil Pieleanu îºi cam depãºi-
se rostul, de „om de încredere al
patronului”. Fãrã a mai pune în

discuþie competenþa lui Pieleanu,
aceastã instalare nu este o „ino-
vaþie”. Mititelu promovase ºi el la
un moment dat pe Lucian Mitu,
fost agent de vânzãri la ziar, într-
o funcþie asemnãtoare, iar la Stea-
ua omologul lui Milicã este „Ma-
che”. Nu era esenþialã prezenþa
oficialilor Craiovei la meci, fiind-
cã Rambe ºi Mãzãrache oricum
ar fi ratat, dar la capitolul imagine
clubul are caranþe evidente, iar
asupra lor vom reveni pe larg în
pauza competiþionalã.
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